
 



Ordfö rande har ördet 

Hej alla glada motorvänner! 

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut. För mig själv så är semestern slut och arbete väntar. 
Under våra sommarmånader så har det ju hänt en hel del. 
Ute vid Eriksbergs Slott så har det ju varit rally, flera folkracefestivaler och gokarttävlingar. (se 
separata reportage i tidningen) 
Vi hade ju även besök av Midnattsolsrallyt där vi hade lokala förare med. 
Kommande tävlingar är ju den sista folkracetävlingen den 30/8 den får ni inte glömma. 
Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt till på våra tävlingar under sommaren, hoppas ni har haft 
trevligt. 
Nu börjar vi ju med våra månadsmöten igen och det skulle vara kul att få se fler ansikten på dem, det 
har varit lite tunt med besökare. Andra måndagen i månaden! 
Jag har inte så mycket mer att komma med klubben rullar på tack vare er. 
Nu ser vi fram emot en fin höst och mer brummande. 
Vi ses på mötena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförande 
Micke Hellberg 
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LEIF FREDRIKSSON 

Leif Fredriksson, rallyentusiast, du kan bli 

ambassadör för Katrineholm.  

Vilken plats skulle du göra till din 

ambassad? 
”Jag trivs där jag bor i dag, i Stubbetorp. 

Hur skulle du förvalta och använda ett sådant uppdrag? 

– Jag skulle definitivt fortsätta med det jag håller på med. Jag är inte den egoistiska 

människan som bara tänker på mig själv, jag vill att tävlingarna ska bli upplevelse. Samtidigt 

kan idrottsföreningarna ta del av den lilla inkomst det blir av tävlingarna. 

Om valet faller på dig – vilka förväntningar har du? 

– Att få en morot, att få credit, är uppskattat. Det är roligt att det man gör blir erkänt i 

Katrineholm. Jag vill att folk kommer och tittar på tävlingarna i stället för att sitta på 

sofflocket. 

Ambassadörer är sociala typer. Vad pratar du om när du minglar? 

– Jag kan nog prata om det mesta och är nyfiken kring vad andra gör och vad de tänker – hur 

det blev som det blev. Men visst jag lobba jag mycket om vad jag håller på med. Jag är inte 

blyg”. 
 

INFO! 

 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com 

om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

Vill ni förarlicens eller kartläsarlicens kontakta Robert Björling 

på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00! 

 

Vill ni han notlicens/codriver rally kontakta Crister Carlsson på 

mobil 070-9288464 eller på mail ccrally@telia.com 

 

KMK har en teststräcka på Gimmersta ni som vill testa ring till 

Anders Karlsson mobilnr. 070-5117988 

 

mailto:ccrally@telia.com


SIMRISHAMNSKNIXEN SIMRISHAMN 5 APRIL 

Det kom 176 startande och de hade 6 sträckor. I A-förare 2WD var de 39 stycken startande 

och här åkte Kartläsaren Daniel Edorsson med Pierre Fransson, Vimmerby. De blev 5;a i 

klassen, 17,8 sekunder efter och de blev 9:a totalt, 1,27,2 efter. 

 

”Den 5 April var jag nere i Simrishamn 

och åkte Simrishamnsmixen Med Pierre 

Fransson, Vimmerby MS. Han åker en golf 

med ungefär likadana grejer som Fredrik 

och jag har i våran bil. 

Det var den första tävlingen i Sydsvenska 

Rallycupen, lite nervöst då det var 

längesen jag läste Martinsson noter... 

  

Kändes riktigt bra på första sträckan, gick 

lite för brett på något ställe och tappade 

väl någon sekund, visade sig ändå vara en 

riktigt bra tid, näst snabbast, endast Robin 

Adolfsson som var före med 2.8 sekunder. 

  

Var bra tempo på SS2 med femte tid, 

Mattis var snabbast, 2,1 sek före oss, så 

det var jämnt! 

  

Flöt på utan missöden på tredjestäckan, 

fortfarande väldigt jämnt, femtetid 

igen, 2,5 sekunder efter Zeilon som var 

värst. 

  

Vi låg nu trea, 3,2 sekunder efter Adolfsson 

och Mattis som var delad etta. 

  

SS4 gick bra fram tills vi kom till ett 

vägbyte höger efter ett skymt krön, det gick 

riktigt fort fram och vi bommade vägbytet 

rejält även fast jag sa till honom två 

gånger att bromsa... fanns som tur var en 

väg rakt fram så han styrde in på den och 

genade sen lite över en åker för att komma 

upp på vägen igen. Vi la uppskattningsvis 

7-8 sekunder där. 

Blev nu en sjundetid 11,5 sekunder efter 

Mattis som var snabbast. 

Robin Adolfsson åkte av i samma vägbyte 

som vi, men slog tyvärr sönder något på 

bilen och bröt.  

Tyvärr halkade vi nu ner till femteplats. 

Men men, bara ta nya tag och ladda på 

igen! 

  

SS5 var samma som SS1. Fick inte till det 

lika bra som första vändan, var sexa på 

sträckan, 6,2 sekunder efter Zeilon som var 

värst. 

  

SS6 var samma som SS2. Nu var vi med 

bra igen, fyra på sträckan, 2,4 sekunder 

efter Zeilon som vann den sträckan med. 

  

Slutresultatet blev nu en femteplats av 39 

startande i våran klass A-förare trimmat 

2wd. 

Mattis vann 17,8 sekunder före oss, Zeilon 

blev tvåa, 1,8 sekunder efter, vi hade 7,4 

sekunder upp till tredjeplatsen så utan det 

bommade vägbytet så kanske vi varit på 

pallen. Vi är ändå väldigt nöjda med 

resultatet i våran otroligt tuffa o jämna 

klass!” 

  

/Daniel Edorsson  

 

 



Slottssprinten dubblar  
Slottssprinten hoppas på det dubbla. 
Jubilerande Katrineholms motorklubb firar sina 90 år med att arrangera Slottssprinten för 

andra året. I fjol var det 100 ekipage som deltog. I år hoppas arrangörerna på det dubbla. 

Som KK har skrivit tidigare så kommer Midnattssolsrallyt att förlägga några av sina 

specialsträckor till Katrineholm. Det innebär att det kommer att bli omkring 200 startande, det 

vill säga 100 fler än förra året. 

Arrangerande KMK har dessutom fått ett nytillskott i år av idésprutan och entusiasten Leif 

Fredriksson. 

– Jag var med i Björkvik MC tidigare, men jag har ju mina rötter i KMK och jag är ju i stort 

sett ensam i Björkvik så det var inte så svårt att byta klubb, säger Leif Fredriksson. 

Han satt i det vinnande ekipaget i fjol tillsammans med P-G Andersson och han hoppas på att 

P-G Andersson kommer även i år. 

– Ja, det vet jag att han vill, så jag har gott hopp om att han kommer. Men jag kommer inte att 

vara kartläsare eftersom jag jobbar som banchef under tävlingen. 

I fjol kördes tävlingen på två specialsträckor som kördes två gånger vardera. Till årets tävling 

har arrangörsklubbarna KMK, SMK Vingåker och SMK Nyköping lämnat in alla erforderliga 

myndighetspapper och väntar nu på klartecken. 

Planen är att kunna genomföra ett rally som blir så stadsnära att det kommer att vara 

gångavstånd till åtminstone två av de fyra specialsträckorna. 

Leif Fredriksson är lite hemlighetsfull om sträckningen eftersom ha inte vill ha någon 

smygträning på vägarna redan nu. 

KMK, som gör ett stort jobb med den här tävlingen, har lagt ner den rallytävling klubben 

brukar genomföra på våren. Detta för att orka lägga all kraft på Slottssprinten. 

Fredriksson räknar med omkring 200 ekipage och säkert uppemot 10 000 åskådare på de fyra 

sträckorna. Så det gäller att hotellägare och folk som hyr ut boende här i trakten är klara över 

att den 12 juli kommer det att komma mycket turister till stan. 

De tävlande kommer att inbjudas till att vara med på en After Rally vid Ericsbergs slott på 

kvällen. 

– Blir uppslutningen som i fjol, med dubbelt så många deltagare, så blir det säkert 400 

personer på den festen då vi serverar helstekt vildsvin. Vi kommer att behöva skjuta ett tiotal 

vildsvin till grillfesten, men det ska nog inte bli några problem, säger fixaren och jägaren Leif 

Fredriksson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif Fredriksson behöver knappast jaga rallyförare till Slottssprinten, de kommer ändå. Men ett tiotal 

vildsvin hoppas  att kunna bidra med till After Rally-partyt vid Ericsbergs slott. - Citat ur Katrineholms 
– Kuriren Torsdagen den 10 april 



 

 

APRILSPRINTEN ESKILSTUNA 12 APRIL 
 

Detta var första deltävlingen i Eskilstunas Sprint Cup och de 137 startande fick chans att köra 

en sträcka på 2,3 km tre gånger och alla tider räknades. Det kom 9 KMK:are till start. I klass 

4WD var de 16 stycken och här kom Ulf Pettersson med Jonas Carlsson på en 3:e plats, de 

var 3,3 sekunder efter vilket även innebar 3:a totalt GRATTIS. På en 9:e plats kom Marcus 

Gerdåker med Daniel Kristiansen där de var 22,6 sekunder, och bland B-förarna som var 8 

stycken kom Marcus på 5:e plats och var 8,2 sekunder efter. I A-förare 2WD var de 19 

stycken och här kom Fredrik Egeland med Britt-Mari Hagberg på en 13:e plats och de var 

34,3 sekunder efter men då tappade de ca 12 sekunder på SS 3 då bilen inte fungerade perfekt. 

Här fick Håkan Samuelsson med Tobias Larsson tyvärr bryta på SS 1 då medbringaren i 

växellådan gick sönder. I A-B-förare Gr N 0-1400cc, Grp F RWD och VOC var de 23 

stycken och här kom Joel Bergqvist med John Bergqvist på en 18:e plats, 14,7 sekunder 

efter, och bland B-förarna var de 16 stycken och då blev Joel 14.e man och var 14,3 

sekunder efter snabbaste. I B-förare 2WD var de 14 stycken och här kom Mikael Gustavsson 

med Mikael Brink på en 10:e plats där de var 33,8 sekunder efter. I C-förare Gr N 0-1400cc, 

Grp F RWD och VOC var de 16 stycken och här kom Claes Claesson med Micke Widell på 

en 11:e plats och de var 13,1 sekunder efter. På 16:e plats kom Rasmus Carlson med Lars 

Carlson, de var 3,02,6 minuter efter, med då fick de Maxtid på SS 1 efter att bilen 

stannade. I Gr E var de 18 stycken och här kom Jimmy Kullander med Linda Åkerlund på 

en 7:e plats, de var 27,9 sekunder efter, men bland C-förarna var de 15 stycken och där blev 

Jimmy 6:a och var 18,6 sekunder efter. 
 

 

 

 

 

Joel och John Markus och Daniel 

oel och John 

Jimmy och Linda 

Ulf och Jonas Fredrik och Britt-Marie Rasmus och Lars 



ÖSTERBYSPRINTEN  
GOTLANDS KLUBBSTUGA 
 12 APRIL 
Det var första deltävlingen i AN-Trofén 

och det kom 31 startande där de körde en 

SP tre gånger och bästa tid räknades. I Gr 

E var de 8 stycken och här åkte 

Kartläsaren Tommy Ringbom med 

Henric Jacobsson Gotland och de blev 2:a, 

slagna med endast 0,1 hundradelar, trots att 

de var snabbast i första och andra åket. 

 
HIMMELSTALUNDSSPRINTEN 
NORRKÖPING 19 APRIL 

13 KMK:are åkte med klasseger och 

rullning.  
De körde den klassiska slingan på 2,3 km 

två gånger och hälften i varje klass fick åka 

final men minst 5 startande till final i de 

mindre klasserna.  

I A-förare 2 WD var de 19 stycken och här 

kom Fredrik Egeland med Erik 

Rengman på en 11:e plats fast de missade 

finalen med 2,06 sekund.  

På 15:e plats kom Crister Nystrand med 

Victoria Nystrand, de var 10,61 sekunder 

efter. På 17:e plats kom Tobias Carneling 

med Leif Carneling där de var 13,36 

sekunder efter. 

 

I B-förare 2WD var de 18 stycken och här 

kom Mikael Gustavsson med Anders 

Gustavsson på en 13:e plats, 10,06 

sekund från final.  

 

I C-förare 2WD var de 19 stycken och här 

kom Tobias Larsson med Johanna Wall 

på en 17:e plats, de var 18,90 sekunder 

efter från final. I A-B-förare VOC var de 8 

stycken och här kom Joel Bergqvist med 

Therese Bergqvist på en 8:e plats, dock 

rullade de i första omgången och bröt.  

I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var de 

16 stycken och här vann Emil Carlsson 

med Tobias Abrahamsson finalen med 

1,80 sekund, GRATTIS till tredje  

uppklassningspoängen lika med B-

förare.  
 

På 3:e plats kom Rasmus Carlsson med 

Tim Andersson, 6,59 sekunder efter.  

På 9:e plats kom Claes Claesson med 

Peter Fritz Björkvik som missade finalen 

med 1,01 sekund. På 11:e plats kom John 

Bergqvist med Magnus Eklöf och de 

missade finalen med 4,45 sekunder.  

 

I C-förare Gr E startade 13 stycken och här 

kom Jimmy Kullander med Linda 

Åkerlund på en 6:e plats, 3,49 sekunder 

efter. I Appendix K var de 7 stycken och 

här kom Anders ”Munken” Jansson med 

Åke Andersson på en 5:e plats.  

De var 18,62 sekunder efter. I 4WD 

klassen startade 14 stycken och här åkte 

Kartläsaren Christer Carlsson med 

Niklas Hägg Hudiksvall och de blev 2:a 

endast 0,75 hundradelar efter segraren. På 

10:e plats kom Marcus Gerdåker med 

Tomas Tovered. De missade finalen 12,09 

sekunder och bland B-förarna var de 4 

stycken men där kom Marcus 2:a, 5,08 

sekunder efter. 

Rapport från Himmelstalund 
”Tävlingen var på två kval åk och ett final 

åk. Det var första gången Niklas åkte den 

här sträckan med nya sträckningen. Första 

omgången blev det säkerhets åka. Var 0.3 

SEK från Eric som ledde. Prova hårdare o 

mindre tvekan där vi visste där fegat i 

förra åket. Nu var vi 0.36 SEK efter Eric. 

Dags för final. Nu laddade vi hårt, åkte i 

spår o tvåhjula en gång. Vi blev 2a i 

tävlingen 0.7 SEK från seger. Lite surt just 

nu, men vi bjöd på hård fight hela dagen 

mot Eric. Bilen är hel och går som en 

klocka.  

Tack Mats för markservicen och Niklas för 

en trevlig dag i bilen 

Mvh Codriver 

 Christer Carlsson Hägg Motorsport 



RALLY GOTLAND 25-26 APRIL 

Rally Gotland är en tvådagarstävling där man kör två sträckor på fredagen och fyra på 

lördagen. Det kom 154 stycken till start. I A-förare 4WD var de 24 stycken och här åkte 

Kartläsaren Christer Carlsson med Danne Lundberg Skepptuna men de bröt redan på 

fredagen med trasig växellåda. I A-B-förare VOC var de 14 stycken och här kom Joel 

Bergqvist med John Bergqvist på en 5:e plats och var 2,57,6 minuter efter, men då har de 

missat ett vägbyte, fått motorstopp och tappat lite tid. Bland B-förarna som var 10 stycken 

kom Joel 3:a och var 56,4 sekunder efter snabbaste. I B-förare 2WD var de 25 stycken och 

här bröt Niklas Solenö med Olle Erixon efter sista servicen med växellådsproblem. I C-

förare VOC var dom 6 stycken, här kom Kristoffer Gustavsson på en 5:e plats, 3,27,2 

minuter efter. Björn Staaf var sträckchef på SS 2 på fredagen och hjälpte även till på 

lördagen i en TK. 

Framgångarna uteblev  
Motor  

Ett gäng KMK:are har varit på Gotland och kört Rally Gotland. 
Då är gruspremiären avklarad för i år. Det blev inga större framgångar i de olika klasserna. 

Olle Erixon och Niklas Solenö, tvingades efter mycket strul att bryta rallyt med fel på 

växellådan. Men när allting flöt på visade paret att de står sig väl i konkurrensen. 

Övriga KMK:are på Gotland var Christer Carlsson som i helgen satt i Daniel Lundbergs 

högerstol. Dessvärre fick de bryta på fredagskvällen med transmissionsproblem. 

Christoffer Gustavsson lyckades placera sig på en femteplats i klassen Grupp F.  

Joel Bergqvist körde i helgen med sin reservbil efter en kullerbytta helgen innan i Norrköping 

men placerade sig till slut på en femteplats han också i sin klass. 

Nu laddar några i KMK-gänget om inför Rally Karlstad som körs om några veckor. 

 

Då var gruspremiären avklarad, men inte vilken gruspremiär som helst skulle det visa sig.. 

Vi hade sedan långt tidigare fått höra om det gotländska dammet och det blev vi varse redan 

på fredagskvällen när SS1 kördes.  

Med skymning, damm och svårlästa noter blev det en dålig start på rallyt. 

När vi sedan på SS2 fått elfel på bilen och bitvis fick åka med bara parkeringsljus i mörkret 

gick det fortsatt tungt.  

Irriterade och besvikna laddade vi om inför lördagens sträckor från vår stuga vid Gustavsvik 

stugby där vi övernattade under helgen. 

 

Med fixat elfel och ny kraft började vi lördagen. 

Långa Toftasträckan på 2,9 mil inledde dagen där vi ökade tempot avsevärt sånär som på 

några småmissar. 

 

Med ökat självförtroende och ett glatt humör lyckades vi sätta andra bästa tid i klassen på 

SS4 och 27 totalt vilket visar på att farten finns där. ÄNTLIGEN!  

Nöjda och entusiastiska rullade vi vidare mot näst sista sträckan. 

Men säg den glädje som varar… 

500 meter från mål på SS5 vid uppväxling från tvåan till trean rasslar det till i växellådan.  

Efter mål på SS5 var det service där vi insåg att det var bara att kasta in handduken… 



För att inte orsaka större skada på bilen beslöt vi oss att bryta rallyt innan sista sträckan som 

var den långa Toftasträckan som skulle köras för andra gången. 

Ett snopet avslut på ett rally som gett oss hopp och självförtroende inför framtiden.  

Vi har bevisat att om allting stämmer kan vi definitivt vara med och slåss om segrar i klassen. 

Nu laddar vi om inför Rally Karlstad som körs om bara några veckor. 

Bilder & eventuellt filmklipp från Gotland kommer senare under veckan upp på hemsidan 

www.bierally.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Olle Erixon & Niklas Solenö, Bierally.se 

 

 

 

 

 

KONG CHRISTIAN RACE 26 APRIL 

Det kom 186 stycken till ”Kongen”. 39 stycken av dem startade i A-förare 2WD och här kom 

Fredrik Eriksson med Daniel Edorsson på en 29:e plats sedan dom rullat på sista sträckan 

när dom fick bromproblem och tappade ca 21 minuter. De slutade 21,18,7 minuter efter täten. 

 

”Blev en både lyckad och misslyckad tävling i Kristianstad, helt ok tid på första sträckan, 6 

sekunder efter Mattis som var snabbast, satte en fin andra tid på SS2, endast 0,2 sekunder 

efter Bellborg som var värst. Fick inget riktigt flyt på SS3 och tappade tid. Satsade rejält på 

SS4 som var sista sträcka, gick bra tills det var ca 3 km kvar att köra, efter en raksträcka på 

300 meter följt av en vinkel vänster så gick bromspedalen i botten, Fredrik försökte få stopp 

på det genom att vända runt bilen, men farten var så hög, ca 120-130 km/h så gick det inte, 

det högg i och vi hamnade på taket. 

Surt, men bilen klarade sig rätt bra. Lite ny plåt, rutor och lack så ska vi snart vara med och 

gasa igen.” 

 

 

 

 

 

 

 

SVIESTATRÄFFEN LINKÖPING 1 MAJ 

Det kom 107 startande där de hade 3 sträckor. I C-förare Gr E var de 11 stycken och här kom 

Jimmy Kullander med Jonna Olsson på en 5:e plats och var 13,7 sekunder efter. 

http://www.bierally.se/


JUBILEUM  

“Jag tror att det är tack vare att vi är en motorklubb” 
Citat ur Katrineholms – Kuriren Onsdagen den 23 april 

 
KMK firar 90 år där allt en gång började 

 

I år firar KMK,90 år och jubileumsfesten äger rum på den plats där klubben en gång 

bildades. 
Den 23 april 1924 skrev de inblandade kontrakt på Statt och bildade klubben, berättar 

ordförande Mikael Hellberg. 

Festligheter äger rum nästan på dagen för 90 år sedan. Det diffar bara på tre dagar. Den 26 

april är det nämligen fest för medlemmarna på Stadshotellet. 

Mikael Hellberg har suttit vid rodret sedan 2003 i KMK. Han är tillbaka i år på posten som 

ordförande efter ett kortare uppehåll. 

Mikael har inte tänkt så mycket på det faktum att han är ordförande för en 90-åring. Han 

påminns mest om det när ett nytt nummer av klubbtidningen ”Motorsurr” kommer ut. Annars 

snackas det inte så mycket om klubbens långa livslängd. 

På frågan om hur en klubb kan leva kvar så länge som 90 år kommer svaret blixtsnabbt. 

Jag tror att det är tack vare att vi är en motorklubb, säger ”Hebbe” och utvecklar sin tes. 

Vi har ju varit den enda bilmotorklubben i stan, motorcyckelklubbar har det funnits hur 

många som helst av i Katrineholm. Vi är en rally-, folkrace-, ban-, och gokartklubb, vi har 

varit den enda klubben när det gäller fyrhjulingar, har även dom som åker MC och Minimotor 

i klubben. 

Gokartbanan i Valla har varit i KMK:s regi sedan i början av 1970-talet. Den verksamheten 

har bidraget till att klubben varit livsviktig. 

Det bildades en gokartklubb i Valla 1968 och den gick upp i KMK 1972. Det har varit en stor 

verksamhet som har hjälpt till. Sedan har vi ju faktiskt haft rallyförare som har varit igång 

hela tiden, nya har ploppat upp och en del gamla har börjat på nytt igen. 

På senare år har folkracetävlingen Trollcupen på Trollåsen i Vingåker varit ett stort 

arrangemang för klubben. Likaså SM-tävlingarna i rally som har dragit storpublik och varit en 

succe`. 

Vi har provat på det mesta inom motorsporten och vi har lyckats med det som vi företagit oss, 

säger Mikael Hellberg. 

Sist men inte minst har KMK arrangerat Slottssprinten vid Ericsberg. 

Det var succé förra året och den återkommer i år med start och mål i Slottsparken. 

En annan sak som KMK blir mer och mer känd för är Thomas Carlssons minnesfond. 

Carlsson var en av klubbens mest framgångsrika kartläsare som gick bort 2009. De som får 

stipendiet är unga, lovande och seriöst satsande kartläsare från hela Sverige. 

Det är något som folk pratar om, minnesfonden har blivit lite status bland kartläsarna. 

 

KMK 90 år. 
Startår: 1924, Oskar Grönkwist var klubbens förste ordförande. 

Antal medlemmar i dag: 400. 

1967: Klubben drar igång på allvar efter några års dvala. Torsten Stedt var en drivande kraft 

till sin bortgång 2010. 

2009: Premiär på Crosskart-SM, finalen i Rally-SM vid Lövåsenområdet. Tomas Carlssons 

minnesfond instiftades. 

Aktiva: Ca 20 rallyåkare, Ca 10 Folkraceåkare, Ca 10 Gokartåkare, Ca 6 

Banraceåkare, plus MC och Minimotoråkare. 



 

”Vi behöver inte bevisa något mer” 

Det är tveksamt om KMK tar sig an fler deltävlingar i rally-SM. Det är alldeles för 

mycket jobb med en SM-deltävling, förbundet kräver så otroligt mycket vad det gäller 

kringarrangemang bara för att det är ett SM, säger Mikael Hellberg. 
Hellberg tycker klubben har gjort ett bra jobb med de SM-tävlingar som KMK har 

arrangerat och det får räcka menar han. 

Vi har visat vad vi kan i två SM-finaler och behöver inte bevisa något mer, poängterar KMK-

ordföranden. 

I stället blir det full satsningen på förra årets succé Slottssprinten vid Ericsberg. 

I år ingår Midnattssolsrallyt i tävlingen där det blir fyra sträckor kring Ericsberg. 

Det är ju nästan lika många sträckor som under ett SM-rally. Går det lika bra i år och 

Ericsberg är nöjda blir det ett race även nästa år. 

Klubben kommer fortsättningsvis också att arrangera Trollcupen i folkrace. Det är en tävling 

som har blivit allt populäre med åren. Framförallt tycker deltagarna att banan på Trollåsen i 

Vingåker är rolig att köra. 

Vi har aldrig problem att få dit förare, vi har alltid ett fullt startfält. Det är kanske den 

kortaste banan i Sverige men den är kuperad. Det är det alla gillar, de vill inte åka på en platt 

bana med gupp i mitten utan de vill ha krön och många svängar. 
 

 

KMK firade 90 år på Statt. 

Crister Nystrand delade ut 

20-års-nålar till Lars 

Carlsson, Robert Björling, 

Mikael Eriksson, Ove 

Björling, Håkan Andersson 

och Fredrik Egeland. Även 

ordförande Mikael Hellberg 

och Crister Nystrand fick en 

nål.  

 

 

KMK jubilerade I helgen firades en 90-åring med pompa och ståt på Statt. Ett 60-tal 

gäster var med när Katrineholms motorklubb jubilerade 

Den 23 april 1924 bildades KMK på just Statt så att firandet blev just där var ganska naturligt. 

– Alla var glada och nöjda tror jag, det var god mat och vi pratade gamla minnen, säger 

klubbens ordförande Mikael Hellberg som ändå hade hoppats på aningen fler gäster. 

Förre ordföranden Håkan "Sama" Samuelsson gick runt och intervjuade festdeltagarna. 

– Han känner till de flesta i klubben, han har varit med så länge att han känner både de unga 

och gamla, berättar Hellberg. 

Tom Thorell, numera boende i Eskilstuna, var på plats. Han har varit med i klubben i 45 år. 

– Han har varit hedersmedlem under många år och följer vad som händer i klubben via vår 

tidning Motorsurr 

  



ZABRA RALLYT NYBRO 3 MAJ 

 

Det var en deltävling i Suzuki Cup dit det 

kom 121 startande som bjöds på 4 sträckor. 

I Suzuki Cup var de 12 stycken och här 

kom Emil Carlsson med Tobias 

Abrahamsson på en 10:e plats, 11,53,5 

minuter efter. Men då har de tappat ca 10 

minuter på SS 3 och ca 1 minut på SS 4. 

 

Då va gruspremiären i cupen avverkad. 

Vi var riktigt taggade och såg verkligen 

fram mot tävlingen. 

Vi hängde med hyffsat på ss1 och tyckte att 

det var en bra start. 

SS2 började med bra flyt i körningen, snart 

nog felbedömde jag en sväng och for rakt 

fram, bara tur att det var en skogsväg att 

bromsa in på. Efter div backning var vi 

iväg men jag körde osäkert. 

Efter service hade vi fokuserat bort detta 

och laddade på bra på 3:an. Där small det 

utav fan en bit in på sträckan. Såg inte vad 

jag körde på men punka blev det! Vi tyckte 

det gick att styra skapligt så satsade på att 

försöka ta oss i mål o byta hjul efter. Det 

visade sig vara dumt & orutinerat... I en 

vänsterböj styrde det inte ett skit så vi 

besökte mer och större sten vilket 

resulterade i sönderslagen fälg och 

bärarm. Vi bytte hjul och kunde rulla runt 

sträckan, vi puttrade även igenom sista ss4 

och kunde ta oss till målet, om än lite 

skadeskjutna.  

 

 

 

 

 
RALLY KARLSTAD KARLSTAD  
17 MAJ 

 

Det var ett fint startfält i Karlstad där de 

bjöd på 6 sträckor och det kom 158 

startande. I A-förare 4WD var de 14 

stycken och här bröt Ulf Pettersson med 

Mattias Erixon Nässjö på SS 4 efter en 

avåkning. I B-förare 2WD var de 18 

stycken och här kom Niklas Solenö med 

Olle Erixon på en 9:e plats, 1,47,9 minut 

efter. 

 

Nu är ännu ett rallyäventyr till ända. Rally 

Karlstad har avverkats och nu är vi på väg 

hem. 

 

Resan började klockan 6 i morse i 

Katrineholm och när ekipaget anlände till 

Karlstad var det varken sol eller varm 

temperatur. Vi anmälde & besiktade innan 

vi rullade till serviceplatsen för att 

förbereda inför start.  

6 specialsträckor med varierande längd. 

 

SS1 började lite orytmiskt och vi tyckte inte 

riktigt att vi fick till det tyvärr.  

Vi rullade vidare på transporten mot ss2 

men väl där var det stopp, en allvarlig 

rullning i målkurvan gjorde att det blev ett 

uppehåll på nästan 2 timmar.  

När tävlingen väl kom igång gjorde vi en 

bra sträcka sånär som på en liten fadäs i 

ett vägbyte.  

Eller?? 

 



Väl i mål klagade Niklas på bromsarna. Pedalen gick i golvet och då blir inte förtroendet för 

bilen på topp. 

Inne på servicen efter ss2 luftade vi bromsarna fram och fick ur all luft som fanns där. 

 

Iväg mot ss3 och den var över lika snabbt som den startade, bara 5 km lång. 

En bra sträcka och nu stämde allting. 

 

Nu var vi på gång och det var dags att börja plocka placeringar. 

Men med 1,5 kilometer från mål går bromsen i botten igen. Långsam avslutning för att ta oss 

i mål.  

 

Ss5 gick likadant, snabb inledning med långsam avslutning pga. bromsproblem.  

I mitten på sträckan hade vi en riktig kalsong-bytarsväng när vi kom på femmans växel in i en 

sväng som var betydligt snävare än vi kunde utläsa ur noterna som dessutom kom aningens 

försent. Med full gas in i böjen placerade Niklas bilen en dryg meter innanför vägen för att 

hålla oss på hjulen. Tack & lov gick det vägen den här gången! 

 

Inför sista sträckan på kalvholmens motorstadion var det kort service och nu blev det en 

större koll över bromsarna och vid luftning av bakbromsarna fick vi ur vätska som hade klart 

fel färg mot vad den borde ha. Troligtvis har oljan som varit i bromssystemet kokat och 

därefter blivit dåligt vilket gjort att bromsarna har felat.  

 

Sista sträckan var ett varv på folkracebanan där vi mer eller mindre bara tog oss i mål för att 

få en placering i resultatlistan. 

Väl i mål var vi ruskigt nöjda med dagen trots strul med bromsar och bortser man från 

problemen så finns farten där och med fler mil i kroppen kan vi vara med i toppen av klassen.  

Resultatet den här gången blev en nionde plats av totalt 18 startande i klassen. Ett resultat 

som utan bromsproblem hade varit betydligt bättre! 

 

Nu tar vi nya tag och laddar om. 

 

På återseende, Olle Erixon & Niklas Solenö

VIOLENSPRINTEN FLEN 17 MAJ 

Det var en deltävling i 7-klubbars serien och Grupp E cupen och det kom 87 startande till 

tävlingen som hade 5 sträckor. I A-B-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var de 5 stycken och 

här åkte Kartläsaren Magnus Sjöman med Jonas Sjöman Flen men bröt på SS 2. I C-förare 

VOC och Gr N 0-1400 cc var de 9 stycken och här vann Emil Carlsson med Per Carlsson 

klassen med 0,9 sekund GRATTIS till fjärde uppklassningspoängen. På 3:e plats kom 

Kristoffer Gustavsson med Thomas Johansson där de var 1.24,2 efter. Här bröt Claes 

Claesson med Peter Fritz Björkvik efter SS 2 med trasig frostplugg. Till Grupp E kom 23 

stycken till start och här kom Esbjörn Fälth med Maths Storm på en 13:e plats, 1,52,8 

minut efter och bland B-förarna blev dom 4:a av 5 stycken. I Appendix K startade 9 stycken 

och här kom Anders ”Munken ” Jansson med Åke Andersson på en 6:e plats, de var 

2,16,2 minuter efter. I A-förare 2WD kom10 stycken och här slutade Kartläsaren Fredrik 

Karlsson med Janne Pettersson Nyköping på en 3:e plats,19,8 sekunder efter. På 8:e plats 

kom Fredrik Egeland med Erik Rengman, de slutade 1,18,1 minut efter. I B-förare 2WD 

var det 14 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 8:e plats, 49,4 

sekunder efter. Robert Björling var Domare i denna tävling. 



GÖTENERUNDAN GÖTENE 17 
MAJ 

Det var en deltävling i Mekonomen VOC 

Cup och det kom 116 startande till den 5 

sträckor långa tävlingen. I B-förare VOC 

startade 24 stycken och här kom Per Allo 

med John Falk på en 15:e plats då de var 

1,11,5 minut efter. 

 

MIDSOMMARDANSEN 
LJUNGBY 17 MAJ 

Det kom 119 startande och de hade 5 

sträckor. I A-förare 2WD var de 22 

stycken och här åkte Kartläsaren Daniel 

Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby 

och de kom på 7:e plats och var 32,5 

sekunder efter vilket även gav dem en 

tionde plats totalt. 

 

Den 17 Maj var jag nere i Ljungby och 

åkte Midsommardansen med Pierre 

Fransson, Vimmerby MS. 

  

Första sträckan var väldigt hal, men gick 

hyfsat, hade 11:e tid, var 8,3 sekunder 

efter Zeilon som var snabbast. 

  

Andra sträckan var också väldigt halkig, 

gjorde så gott vi kunde tyckte vi, hade 12e 

tid här, 8,2 sekunder efter zeilon som var 

snabbast återigen. 

  

Svårkört även på tredje sträckan, körde in 

på en 13e tid, 7,8 sekunder efter omöjliga 

Zeilon. men det var otroligt jämnt, inte 

många sekunder upp till topp fem. 

  

Ändrade sen lite på bakfjädringen för att få 

bättre fäste och det blev bättre och fjärde 

sträckan blev så otroligt jämn, Hasse 

"Kräbbleboda" Johansson slog till o var 

snabbast här, vi hade 10e tid, 3,4 sekunder 

efter Hasse, så vi var alltså 10 bilar inom 

3,4 sekunder! 

  

Inför sista sträckan sa vi till varandra att 

nu ska det laddas, det flöt på riktigt bra 

och var en riktigt rolig och rytmisk väg. 

Sträckan var 1,2 mil och här körde vi in på 

en tredjetid i klassen och sexa totalt. 

Zeilon var snabbast 5,5 sekunder före oss. 

  

Tack vare den fina tiden på sista sträckan 

klättrade vi lite i resultatlistan och slutade 

på en sjundeplats i klassen av 24 

startande. Vi blev även tia totalt. 

  

Zeilon vann efter strålande körning, han 

var väl den enda som inte tyckte det var 

halt... men där går det ju på tvären alltjämt 

i vilket fall...  

  

Vi är väl inte jättenöjda med 

sjundeplatsen, men känns ändå skönt att 

avsluta tävlingen med en bra tid på sista 

sträckan. 

  

/Daniel Edorsson 

 

VIBBLESPRINTEN/ILEXPRESSEN 
VIBBLE 17 MAJ 

Det var andra deltävlingen i AN-Trofén 

där de körde en sträcka 3 gånger och bästa 

tid räknades. Det kom 29 stycken till start. 

I Grupp E var de 10 stycken och här åkte 

Kartläsaren Tommy Ringbom med 

Henric Jacobsson Gotland och de vann 

klassen med 0,6 sekund GRATTIS. 

 

KENT STIGHS MEMORIAL 
IGELFORS 17 MAJ 

Det var en motormarknad i Igelfors och då 

bjuder Finspångs MS in ett antal tävlande 

att köra en tävling och denna gång var de 

15 stycken och här kom Gunnar 

Fredriksson med Emilia Carlsson på en 

3:e plats, 41,6 sekunder efter snabbaste. 

 

 

 



BRESONTROFEN GÅVSTA RASBO 24 MAJ 

 

Det var en tävling som lockade 139 stycken och de hade 5 sträckor. I A-förare 4WD var de 18 

stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och de 

körde till sig en 3:e plats, 37,7 sekunder efter vilket även innebar att de blev 3:a totalt 

GRATTIS. 
 

Dagens race blev så bra som vi hoppades på. Vi blev 3a totalt i tävlingen. Allt har flutit på 

trots högvärme. Tack till Niklas för toppendag!! Nu har vi värmt upp rejält inför Köping! 

 

TORSDAGSRALLYT ESKILSTUNA 29 MAJ 

 

Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprint cup vilket lockade 98 startande att köra en 

sträcka tre gånger som mätte 2,3 km. Det kom 10 stycken KMK:are till tävlingen. I A-förare 

2WD var de 14 stycken och här kom Fredrik Egeland med Patrik Svensson på en 7:e plats, 

20,4 sekunder efter. På 8:e plats kom Tobias Carneling med Johan Gustavsson och de var 

20,7 sekunder efter. I B-förare 2WD var de 8 stycken och här kom Mikael Gustavsson med 

Göran Eriksson på en 4:e plats där de var 22,1 sekunder efter. Här bröt Anton Samuelsson 

med Janne Nilsson efter SS 1 med en trasig drivknut. I C-förare Gr N 0-1400 cc, Gr F RWD 

och VOC startade 14 stycken och här kom Claes Claesson med Johan Claesson på en 4:e 

plats då de var 6,9 sekunder efter. Här kom Jonna Olsson med Micke Widell på en 12:e 

plats, 2,56,5 minuter efter, men då har de åkt av på SS 2 och tappat ca 1,50 minut plus att de 

fick punktering och åkte av en gång på SS 3 och tappade ca 20 sekunder. I A – B – C-förare 

Gr E var de 13 stycken, 2 stycken A-, 2 stycken B- och 9 stycken C-förare, och här kom 

Jimmy Kullander med Christian Johansson på en 8:e plats, 38,3 sekunder efter. Efter 

bästa C-förare var de 30,3 sekunder efter vilket innebar 5:e plats i C. På 9:e plats kom 

Esbjörn Fälth med Maths Storm, de var 40,4 sekunder efter och var 2:a bland B-förarna då 

de var 26 sekunder efter snabbaste B. På 13.e plats kom Björn Olsson med Kjell Hellman, 

de å sin sida var 1,11,0 minut efter och bland C-förarna slutade de 9:a och då var de 1,02,0 

minut efter. I 4WD startade 12 stycken och här kom Kimmo Frondelius med Magnus 

Johansson på en 5:e plats då de var 19,2 sekunder efter, men då snurrade de på SS 1 och 

tappade ca 7 sekunder. Här åkte Kartläsare Olle Erixon med Johan Oscarsson Eskilstuna 

och de blev 2:a slagna med endast 0,2 hundradelar. 

 

  
 

 



SOUTH SWEDISH RALLY TINGSRYD 31 MAJ 

 

Det var första deltävlingen i Svenska Rally cupen och det kom 178 stycken till de 8 sträckor 

det bjöds på, men en sträcka blev tyvärr struken på grund av en olycka. I A-förare 2WD var 

de 47 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Daniel Edorsson på 14.e plats där de var 

1,25,6 minut efter. 

 

Resultatservice Förarkommentarer, Målet SS 2 

40. Fredrik Eriksson / Daniel Edorsson, Katrineholms MK - VW Golf  

Det är svårkört och halt! 

Svårt att hitta var jag ska bromsa, men det är bara att nöta på.  
 

I lördags åkte vi årets första deltävling i Svenska Rallycupen, South Swedish Rally med start 

och mål i Tingsryd. 

Det var 47st anmälda i klassen och vi visste att det skulle bli hårt motstånd med många 

fortåkare på plats. 

 

Första sträckan gick hyfsat, kände någon extra gång så det fanns bromsar... vi var 6.3 sek 

efter snabbaste tid. 

 

Lite mindre tvekande på andra sträckan och kändes lite bättre, här var vi 6.1 sek efter bästa 

tid. 

 

På SS 3 blev vi stoppade efter att en tävlande kraschat hårt och blev hämtade ambulans, 

sträckan ströks. 

 

Tappade lite sugen och var lite chockade efter olyckan, men vi försökte åka på igen. 

Var bra tempo till en början på SS4 men blev tvekande och vågade inte lita fullt på noterna 

då det började regna, det var ganska snabb väg och sekunderna rann iväg. 

 

SS5 var otroligt svårkörd då himlen öppnade sig, det var halt och vi vattenplanade i de 

vattenfyllda spåren och var helt vitt av hagel på vissa partier, vi vågade inte ladda alls och 

tappade tyvärr mycket tid. 

 

SS6 var nästan lika hal och spårig, tappade tid här med. 

 

Det var lite torrare och bättre fäste på SS7, nu kändes det roligt igen! Skaplig tid här, 6,5 sek 

efter Mattis som var snabbast. 

 

Sista sträckan kändes okej men blev ingen höjdartid. 8 sek efter Magnus Johansson som var 

värst. 

 

Slutresultatet blev nu en 14e plats, inte vad vi hade hoppats på innan start, men bilen är hel 

och de ändringar vi gjort med bromsarna funkade bra. Vi tar nya tag i Nyköping som är nästa 

deltävling i Svenska Rallycupen, då ska vi banne mig vara med i toppen igen!!! 

 

/Codriver Daniel 

 

I C-förare 2WD var de 8 stycken och här åkte Kartläsaren Tobias Larsson med Andreas 

Andersson från SMK Vingåker men de bröt på SS 7 med laddningsproblem. 

http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014021&regnr=1629


KOPPARSVÄNGEN 
KOPPARBERG 31 MAJ 

Det var en deltävling i Suzuki Cup och det 

kom 171 stycken till den 4 sträckor långa 

tävlingen. I Suzuki cup var de 12 stycken 

och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson 

med Jan-Erik Eriksson Ludvika och dom 

vann klassen med 5,2 sekunder över Emil 

Carlsson och Tobias Abrahamsson som 

blev 2:a och bästa C-förare, GRATTIS 

till femte uppklassningspoängen. I 

Appendix K HRB 8 var de 9 stycken och 

här kom Gunnar Fredriksson med 

Emilia Carlsson, 50,2 sekunder efter. I B-

förare 2WD startade 18 stycken och här 

kom Anton Samuelsson med Janne 

Nilsson på 13:e plats, 1,58,7 minut efter 

täten. I A-B-C-förare VOC var de 14 

stycken och här kom Rasmus Carlsson 

med Mikael Brink på en 11:e plats, 

2,05,0 minuter efter, och bland C-förarna 

var de 7 stycken vilket innebar att de blev 

6:a, 1,17,4 minut efter. 

 
VEDASPRINTEN HUDIKSVALL 7 
JUNI 
Det var en sprint tävling där de körde en 

sträcka två gånger och det kom 37 

startande. I A-B-C-förare var de 7 stycken 

och här åkte Kartläsaren Christer 

Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och 

de blev 2:a och var 1,2 sekund efter 

snabbaste. 

 
Carlsson/Hägg kom tvåa  
Rally Kartläsare Christer Carlsson, 

Katrineholms MK, och föraren Niklas 

Hägg, SMK Hälsinge, har tävlat i 

Vedarsprinten utanför Hudiksvall i 

helgen.  
Ekipaget kom tvåa endast 1,2 sekunder 

bakom segrarna Patrik Åkerman och Lars 

Grip. Det var en mindre tävling med 40 

startande bilar, men ändå viktig för 

Carlsson och Hägg. Nästa helg ska de vara 

med på den andra deltävlingen i SM. 

– Inför tävlingen bytte vi en elektronisk 

databox som var helt ny för bilen. Den 

varianten har inte Niklas kört med tidigare, 

så första vändan provade vi oss fram. men 

på den andra vändan sa vi att vi måste 

prova att dra på lite mer och det funkade 

perfekt och vi kände att det här kommer att 

bli bra, berättar Carlsson. 

Vid förra SM-tävlingen i Östersund blev 

det seger för duon och i helgen körs den 

andra deltävlingen i Köping. 

– Vi siktar på att ta en medalj i SM, men 

allt kan ju hända i rally. På ett SM när man 

försöker presterar som mest finns det inte 

så mycket marginaler, säger Christer 

Carlsson. 

Det är fem SM-tävlingar totalt, de andra tre 

körs i Hässleholm (augusti), Linköping 

(september) och final i Uppsala i början på 

oktober. 

 
LAXÅRALLYT LAXÅ 7 JUNI 
Det var en tävling där det kom 132 

startande och de hade 4 sträckor men SS 1 

fick strykas på grund av olycka. I B-förare 

VOC var de 20 stycken och här startade 

Per Allo med Magnus Nilsson som 

slutade 5:a då de var 16.0 sekunder efter. 

 
TRENDABRALLYT ALMNÄS 
 7 JUNI 
Det var en deltävling i 7-klubbars serien 

som hade 6 sträckor och det var 79 

startande. I C-förare VOC var de 6 stycken 

och här kom Kartläsaren Sven Karlsson 

med Markus Karlsson Nyköping och de 

blev 4:a och var 50,2 sekunder efter. I B-

förare 2WD var de 13 stycken och här bröt 

Mikael Gustavsson med Mikael Brink 

på SS 6. I A-B-förare VOC och Gr N 0-

1400 cc var de 7 stycken och här bröt 

Kartläsaren Magnus Sjöman med Jonas 

Sjöman Flen. 

 
 



KOLSVARUNDAN KÖPING  
13 -14 JUNI 
Det var andra SM och JSM tävlingen vilket 

lockade 79 startande Kolsvas 10 sträckor. I 

Otrimmat 4 WD var de 14 stycken och här 

kom Kartläsaren Christer Carlsson med 

Niklas Hägg Hudiksvall på en 3:e plats, 

14,8 sekunder efter täten och fick 10 SM 

poäng GRATTIS. På en 10:e plats 

Marcus Gerdåker med Mathias 

Johnssom som var 4,16,9 minuter vilket 

gav dem 3 SM poäng GRATTIS. 

Tävlingen ingick i KM. Här åkte Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson och 

kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-

Erik Eriksson Ludvika föråkare. 

 
Citat ur Katrineholms Kurirens nättidning  
Lördagen den 14 juni 

Carlsson blev trea i SM-
tävlingarna  
Motor Den första tävlingsdagen under 

SM i Köping slutade med punktering. 

Under den andra dagen flöt det på för 

kartläsaren Christer Carlsson från 

Katrineholms MK. 

– Vi är fortfarande med och krigar om 

medaljerna i SM, säger han 
Under den andra tävlingsdagen körde 

Niklas Hägg tillsammans med kartläsaren 

Christer Carlsson så fort att de körde ikapp 

två bilar. 

– Vi fick ligga bakom och tappade tid. Det 

blir mycket dammoln och stenskott. Det är 

klart det var frustrerande. Jag tror att vi var 

uppe i 220 kilometer i timmen på den 

snabbaste sträckan. Så vi tappade rytmen 

när vi hade bilar framför oss, säger han. 

Trots problemen på banan så kunde duon 

köra in på en tredjeplats i sin klass efter 

helgens två tävlingsdagar. 

– Det känns riktigt bra just nu. Vi har bra 

fart under sträckorna och det mesta flyter 

på. Just nu leder vi SM i vår klass med en 

poäng. Så vi har fortfarande stora chanser 

att ta hem medaljer, förklarar han och 

berättar att nästa tävling som han och 

Niklas Hägg kör är Slottssprinten. 

– Vi ska försöka knipa en förstaplats då. 

För min del känns det kul att köra inför 

hemmapublik. Det gör att man taggar till 

lite extra. 

Citat ur Katrineholms – Kuriren tisdagen den 10 juni 

Andersson vill försvara segern  
Bilsport Rallystjärnan P-G Andersson gör inte många framträdanden i Sverige i år. 

Men fjolårssegern i Slottssprinten vill han försvara. 
 

När KMK arrangerade Slottssprinten för första gången i fjol blev det en dundersuccé. 

Klubben hade egentligen inget annat val än att köra tävlingen i år igen. Som bonus kom då en 

förfrågan från KAK som arrangerar klassiska Midnattssolsrallyt om man fick köra några 

sträckor tillsammans med Slottssprinten. 

Så i sommar blir det en härlig rallykombo som väntar vid Ericsbergs slott, med sträckor öster 

om Katrineholm. Midnattsolsrallyt har lockat många före detta världsstjärnor. När 

anmälningstiden för Slottssprinten också gått ut visar den att intresset för tävlingen är minst 

lika stort som tidigare. Två av toppnamnen blir tveklöst SMK Hälsinges Niklas Hägg med 

KMK:aren Christer Carlsson i kartläsarstolen. Duon har placerat sig framgångsrikt hela 

vintern och allt annat än SM-guld i höst är en besvikelse. 

Dessutom står det klart att fjolårssegraren P-G Andersson återkommer, i en av få tävlingar i 

Sverige i år. Bland de drygt 120 tävlande finns också fjolårssegraren i 2WD, Johan 

Holmberg. Men han lär få det riktigt tufft att försvara segern i ett getingbo av snabba åkare.  
 



SKILLING 500 VAGGERYD 28 JUNI 
 

Det var en deltävling i Smålands DM dit det kom 121 startande och de hade 5 sträckor att 

köra. I A-förare 2WD var de 23 stycken och här åkte Kartläsaren Daniel Edorsson med 

Pierre Fransson Vimmerby och de landade på en 6:e plats då de var 43,7 sekunder efter och 

de blev ävan 9:a totalt. I B-förare 2WD var de 11 stycken och här kom Anton Samuelsson 

med Janne Nilsson på en 8:e plats då de var1,54,5 minut efter. 

 

”Jag var nere i Vaggeryd och åkte Skilling 500 med Pierre Fransson, Vimmerby MS 

 Var halt på första sträckan men fick till en femtetid, 10,2 efter Mattis Olsson som var 

snabbast. 

 Gick lite bättre på andra sträckan, femtetid här med men nu bara 2,8 sek efter Thomas 

Grönberg som var snabbast.  

Det var jämnt, 5 bilar inom 2,8 sekunder... 

  

SS3 Fortsatte flyta på utan bekymmer, hängde lite i dikeskanten i en höger som kunde slutat 

på taket, men det slutade väl! 

Markus Theorin började nu få upp farten efter bekymmer på de två första sträckorna. Han 

var snabbast och vi sexa på sträckan, 7,7 sek efter. 

  

SS4 var sträckan vi oroat oss för hela dagen, den var helt på asfalt... och ingen möjlighet att 

byta till asfaltsdäck. 

Pierre försökte åka snålt och smart och väl i mål så var vi förvånade, det var ju faktiskt kul! 

Riktigt frän sträcka! 

När vi fick se tiden blev vi ännu gladare, trea i klassen 0,9 sek efter Mattis och fyra totalt på 

sträckan!  

Vi klättrade nu upp till tredjeplats! 6,5 sek upp till andraplatsen. 

  

Sista sträckan gick bra till en början, flög rejält på ett osynligt lyft i början på sträckan följt 

av ett hårt nerslag, en herrejösses sladd och en knäck i ryggen, Pierre fick skjuta upp hjälmen 

för att se något... 

Sen började eländet, var rena sörjan på vägen, var som att åka med sommardäck på snö och 

vi fick inte till det alls, ena svängen understyrde det och nästa gick det på tvären. Tiden blev 

fullständigt katastrof. 

Theorin hade en sån grym tid, han var total-snabbast på sträckan och gick om alla och vann 

klassen, han var 21,6 sek före Mattis på sträckan som ledde inför sista... vi halkade ner till 

sjätte plats. 

  

Vi slutade nu sexa av 23 startande och nia totalt av 120, är nöjda med tävlingen fram till sista 

sträckan... 

  

/Daniel Edorsson” 
 

 

 

 



 

EMANUELS MINNE, KIMME GRUSTÄKT 29 JUNI 

Det var en tävling som lockade 25 stycken och de hade en sträcka som kördes 4 ggr. I A-B-C-

förare Grupp H framhjulsdrivet var de 4 stycken och här körde Niklas Solenö med Olle 

Erixon och de blev 2:a i klassen, 25,7 sekunder efter vilket också gav dem 7:e plats totalt och 

blev bästa B-förare. 

”Med lösta bromsproblem och nytt självförtroende styrde vi 06.00 i söndags kosan från 

Katrineholm mot Kimme /Boxholm utanför Mjölby för att åka rallysprint.  

En tävling som uppkallats efter en ung rallyförare som förra året miste livet på tok för tidigt. 

 

Kvavt väder och gråmulen himmel hängde över oss när vi besiktat och rekat sträckan till fots. 

Den 1,9 km långa sträckan skulle köras 4 gånger och bjöd på flertalet häftiga partier. 

 

Med startnummer 12 gick vi ut först i klassen 

och efter en halvdan första sträcka fanns det saker att förbättra. 

Inför sträcka 2 luftade vi bromsarna för säkerhetsskull 

och efter målgång denna vända kändes det klart bättre. 

 

Nu var det riktigt roligt att åka rallybil igen! 

 

Även tredje vändan gick fint sånär som på i en högersväng där vi hade en liten bredsladd som 

kostade någon sekund för mycket. 

 

Inför fjärde & sista turen kom regnet. Med besked dessutom! Medan jag & Niklas satt i bilen 

och väntade på start passade serviceteamet som den här gången bestod av min pappa Göran, 

Niklas föräldrar Sven-Olov & Britt samt Niklas sambo Fanny 

på att packa ihop tält, golv och stolar. 

Stort tack till er! 

 

Fjärde rundan gick medvetet lite långsammare för att spara på materialet & inte ställa till 

med någon större katastrof. 

I mål kom vi på en stärkande andraplats i klassen.  

Ett resultat som kanske är lite missvisande med tanke på att vi bara var 4 stycken i klassen, 

men känslan att få komma i mål nöjda & dessutom få kliva upp på prispallen för första 

gången tillsammans känns alldeles otroligt bra!! 

 

Nu är vi stärkta och taggade inför 

hemmatävlingen Slottssprinten som körs om 2 

veckor med anslutning till Eriksbergs slott. Mer 

om den tävlingen senare! 

 

Bilder & eventuellt filmklipp från 

tävlingen kommer senare under veckan upp på 

hemsidan www.bierally.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Olle Erixon & Niklas Solenö, Bierally.se” 

http://www.bierally.se/


GÄSTABUDSTROFÉN NYKÖPING 5 JULI 
 

Det var andra deltävlingen i Svenska Rallycupen vilket lockade 154 ekipage till den 6 

sträckor långa tävlingen. Ett stort tack till alla KMK:are som ställde upp och jobbade på 

tävlingen då KMK hade SS1. I Suzuki cup startade 13 stycken och här åkte Kartläsaren 

Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika och de blev 2:a endast 0,1 hundradel efter. 

På en 3:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson då de var 28 sekunder efter 

och blev bästa C-förare och fick sjätte uppklassningspoängen GRATTIS. I A-förare 2WD 

var de 22 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Daniel Edorsson på en fin 2:a plats 

då de endast var 13,9 sekunder efter. På 4:e plats kom Kartläsaren Christer Carlsson med 

Ola Axelsson Västerås, 14,7 sekunder efter. I A-B-förare VOC och Grp F startade 15 stycken 

och här kom Per Allo med John Falk på en 11:e plats och då de var 22,05,7 minuter efter 

med då tappade de ca 19 minuter på SS 3 och har dessutom fått 100 transport prickar. I C-

förare 2WD var de 11 stycken till start och här åkte Kartläsaren Tobias Larsson med 

Andreas Andersson Vingåker men de bröt på SS 5 plus att dom har åkt av en gång på asfalten 

på SS 1 också. Här körde Kristoffer Gustavsson med Mikael Gustavsson Nyköping Föråkare 

det gjorde också Rickard Mossberg med Johan Karlsson som fått fart på Kadetten efter 

många års garagerace men de bröt på SS 3 med diffras. Tävlingen ingick i KM. 

 

Fick förmånen idag att åka med Ola Axelsson och hans otroligt fina och potenta Volvo 940. 

Första sträckan funka inte alls tyvärr, Ola hörde inte vad ja sa, trots vi skruva på alla 

volymrattar. Lite fix med min hjälm inför ss2 och fick det att fungera bättre, men kom i fatt 

bilen framför så dammet sinka oss i stället. Service och bytte hjälm för att få till ljudet till de 

bästa. Sträcka 3 funka bättre och vi börja få upp ångan, åkte här 194km/h  som snabbast. 

Sträcka 4 gick bra, hade ett litet dikeshäng i en vänster sväng. Sista sträckan satsa vi hårt o 

försökte verkligen, bjöd publiken på några bredsladdar. Summa av dagen att vi blev 4a i 

klassen, 14,7 SEK från seger och 0.8sek från 2a platsen. Vi är mkt nöjda med dagen och stort 

tack till Per och Anders för toppen service 

Codriver  

Christer Carlsson  

 

Så var det dags för en av våra favorittävlingar, Gästabudstrofén med start o mål i Nyköping. 

 Första sträckan innehöll en del asfalt, försökte köra smart för att spara däcken till sträckan 

efter, blev en okej tid, Jimmy Olsson var snabbast, vi hade åttonde tid, 6,5 sekunder efter 

Jimmy. 

  

SS2 var dagens längsta på 13,6 km, var rejält illa ute i en vänstersväng där vi kunde blivit 

kvar, men det gick det med!  

Framdäcken tog helt slut sista kilometrarna men vi lyckades få till en sjätte tid, 8,8 sek efter 

Jimmy. 

Vi klättrade nu till sjätteplats. 

 Äntligen service, nya däck på! 

  

SS3 var också en lång sträcka på 12,9 km, kändes riktigt bra till en början men efter halva 

sträckan började vi tappa fästet fram, troligtvis gick framdäcken varma och vi tappade tid. 

Frustrerande. Hade sjunde tid 9,9 sek efter Micke Ericsson som var snabbast här. Vi låg kvar 

på sjätteplats. 

  

 

 



Inför SS 4 så sa vi att vi måste blicka framåt och inte ge upp, sträckan passade oss perfekt och 

vi fick till ett bra flyt!  

Vi var tvåa på sträckan endast slagen med 0,2 sekunder av Leif Persson som var snabbast.  

Vi gick upp på femteplats. 

Tyvärr så bröt Patrik Larsson/Kekke Nordlund på sträckan. 

  

Service, inga problem. 

  

Inför femte och sista sträckan var det otroligt jämnt, vi hade 0,1 sek upp till Ola Axelsson på 

fjärdeplatsen och 1,2 sek upp till  

Max Svensson som var trea. Nu var det bara en sak som gällde... Ladda!!! 

  

Sträckan gick väldigt bra, var lite halvnära på några ställen... Tiden blev precis vad vi 

hoppats på!! Tvåa på sträckan 0,7 sek efter Micke Ericsson men 0,9 sek före Axelsson och 1,8 

sek före Svensson! 

Tyvärr så fick Micke Ericsson transportprick efter att ha servat för länge, vi klättrade nu från 

femte till andraplats!! 

Man får aldrig ge upp förrän man är i slutmål!! 

  

Vi slutar nu alltså som tvåa i klassen av 21 startande och sexa totalt av 154 startande. Vi 

siktade på pallen innan start men att det skulle räcka så långt i det tuffa motståndet hade vi 

knappt vågat hoppats på! 

  

Daniel Edorsson, Codriver åt Fredrik Eriksson 

 

Då var gästabudstrofén avklarad, med ett gott resultat för vår del. 

Tobbe och jag var inte alls nöjda med känslan under dagen, varken med körningen eller noter 

till en början. 

Men vi är glada att vara i mål med hel bil trots allt, vi hade ett riktigt "moment" på ss2 där vi 

lika gärna kunde blivit kvar, även känning på en sten som skördade offer under dagen. 

Mot slutet funkade det bättre och efter lite ändringar till sista sträckan så kändes det som det 

brukar och vi lyckades ta en sträckseger. 

Vi körde in som 3:a för dagen och ligger 3:a totalt i cupen, det är vi nöjda med!  

Nya tag i helgen, då är det Slottsprinten i Katrineholm som gäller, nästa cuptävling blir i 

Kil 9 Augusti. 

Emil Carlsson Rallysport 
 

    
 
 

 



MIDNATTSSOLSRALLYT VÄSTERÅS 9 – 12 JULI 
Årets Midnattssolsrally hade 18 sträckor och det kom 98 startande plus 43 stycken i 

Regularity och här åkte Gunnar Fredriksson med Jan-Erik Eriksson på en 12:e plats totalt 

där de var 5,28,5 minuter efter, och i klassen blev de 4:a av 33 stycken och då de var 1,54,0 

minuter efter snabbaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”På Gamla Vallavägen flög vi fram så bakaxeln kröktes. Här justeras bilen på 

slottsbacken vid Ericsberg” 

Resultatservice Förarkommentarer Målet SS 1. 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Det är spännande! 

Värmen kan ta knäcken på både besättning och bilar.  

Morgondagen börjar jättetufft och då gäller det att ha ordning på bilen. 

Målet SS 2 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Det var skönt att få detta gjort. Tuff sträcka att börja med. 

Målet SS4 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Det flyter på fint, så här långt är jag nöjd. 

Målet SS 8 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Jag tycker jag har bra fart men vill försöka lite till. 

Målet SS 11 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Det gick bra här inne, målsättningen är ju morgondagen på hemmavägar. 

Målet SS 13 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Jag tänjde lite på det här inne. 

Målet SS 16 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Vi kom lite fort in på ett ställe och fastnade i en container. 

Målet SS 18 

73. Gunnar Fredriksson / Jan-Erik Eriksson, Katrineholms MK - Saab V4  

Jag är jättenöjd! 

Skönt att komma till mål. Det har varit kul dagar! 

 

http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014027&regnr=3827


Midnattssolsrallyt 2014 

Gunnar Fredriksson 

”Jag som lovade min fru att inte åka rally i 

år har inte lyckats hålla det. Såg att 

midnattssolsrallyt skulle köras onotat och 

dessutom på vägar runt Katrineholm då 

vill jag vara med. Efter överläggningar 

med frugan fick jag klartecken att meddela 

sponsorerna att det visst blir tävlande 

under 2014. De ställer upp till min glädje 

så nu är det bara att fixa kartläsare och 

service personal. Jan-Erik Eriksson från 

Ludvika blir kartläsare. Service personal 

blir Mikael Dagberg och min bror Lennart. 

Lennart körde själv rally på 70-talet med 

SAAB V4 så han kan meka gamla SAABar. 

Det blir min 5;e start i MSR. Jag har 

kommit i mål 2 gånger tidigare och brutit 2 

tävlingar. 

En genomgång av bilen är ett måste innan 

tävling, många timmar i garaget, pust. 

Måste öva upp mig så jag kör i Igelfors 

och Kopparberg testar även de nya Dmack 

däcken, bilen känns fantastisk. Nu är det 

bara att ladda för MSR. 

Onsdag förmiddag samlas alla hemma hos 

mig för avfärd mot Västerås och besiktning 

inför kvällens första sträcka. Det är en 

mycket publikrik sträcka på Rocklunda i 

Västerås. Efter en katastrofal inledning 

med en 85 plats kan det bara bli bättre. 

 

Dag 2 är en etapp i Västmanland med 

tävlingens längsta sträcka som inledning 

på 26,82 km. 

Här gällde det att hålla huvudet kallt, svårt 

i värmen plus full värme i bilen (om vi 

skulle få frossa). Vi höll oss kalla och 

fixade det med heder och klev uppåt i 

resultatlistan. Många konkurrenter 

försvann på denna sträcka. Dagen rullade 

på med bättre tider för varje sträcka, 

börjar få upp tempot i kroppen. Ligger nu 

på total 15;de plats och 7;a i klassen. 

Lite service som gjorde att vi kom sent i 

säng, men vi har bästa förutsättningar 

inför fortsättningen. 

 

Dag 3 är etapp Uppland med kända 

Upplandsvägar. Vi hade inga problem 

bilen gick fantastiskt bra och en toppen 

service vilket gör det så roligt att köra. 

Vi hade topp 10 placeringar mot slutet av 

dagen och vi klev uppåt i resultatlistan. Vi 

låg totalt på 13;de plats och 5;a i klassen 

vilket vi var väldigt nöjda med. 

Dag 4, hemmavägarna i Katrineholm. 

Spänd förväntan över vad som skulle ske 

på Ramsjöhult, Vallavägen, Viggaren och 

Forssjö sträckor som jag tror hittar på. 

Service vid Meckonomen där frugan och 

Min gamla mamma väntar med den spark 

på bakre kofångaren och nybakta bullar 

som behövs för att bringa tur. På första 

sträckan har jag i efterhand fått veta att 

jag klockades för 2;dra bästa tid innan det 

raka partiet började vilket jag tycker är 

bra då jag körde som bara den. 

Ga. Vallavägen klockades jag som 6;e 

bästa tid, endast 3,5 sekunder efter 

snabbaste förare. 

På Gamla Vallavägen flög vi fram så 

bakaxeln kröktes. Här justeras bilen på 

slottsbacken vid Ericsberg .(se bild innan) 

 

Viggaren är en spännande och rolig 

sträcka här gick det fort och vi höll oss på 

vägen.På Forssjösträckan blev det en 

fadäs. Fastnade med bilen mellan en 

betongsugga och en skräcktavla. Med lite 

hjälp av publiken var vi på banan igen och 

jag tappade nog inte mer än 30 sekunder. 

Lunchuppehåll vid Ericsberg, mycket 

trevligt som vanligt med mycket folk och 

god mat. 

Vi avslutar sista sträckorna mot Västerås 

utan problem. 

Vi avslutar tävlingen med flaggan i topp, 4 

a i klassen och 12a totalt. 

Vi var mycket nöjda med hela teamet under 

dessa tävlingsdagar, allt fungerade som 

man önskar och vi hade roligt tillsammans. 

Ett stort tack till Jan-Erik Eriksson, 

kartläsare för lotsningen genom tävlingen. 

Mikael Dagberg och Lennart Fredriksson 

ni gjorde ett fantastiskt arbete för att 

tävlingen skulle få förutsättningar att bli så 

här bra. Ett stort tack till er. 



SLOTTSSPRINTEN ERIKSBERGS SLOTT 12 JULI 
 

Slottssprinten kördes efter 

Midnattssolsrallyt på de 4 sträckor KMK 

arrangerade och det kom 117 startande.  

 

Ett stort tack till alla som ställde upp 

och jobbade på tävlingen! Det var 

dessutom grill afton och dans på kvällen. I 

Appendix K startade 10 stycken men här 

bröt Anders ”Munken” Jansson med 

Åke Andersson på SS 2 med växellådsras. 

I 4WD var de 9 stycken och här åkte 

Kartläsaren Christer Carlsson med 

Niklas Hägg Hudiksvall och de blev 3:a 

och var 41,4 sekunder efter. På 5:e plats 

kom Kimmo Frondelius med Magnus 

Johansson, de å sin sida var 2,27,6 

minuter efter.  

 

I 2WD var de 65 stycken, varav 31 stycken 

A-förare, 23 B-förare och 11 C-förare. Här 

kom Fredrik Eriksson med Daniel 

Edorsson på en 3:e plats men de var bara 

2,1 sekunder efter och blev 6:a totalt och 

dessutom vann de 3 stäckor av 4. På 23:e 

plats kom Tobias Carneling med Johan 

Gustavsson då de var 1,48,8 minut efter 

och de blev 19:e bland A-förarna. På 

33:e plats kom Fredrik Egeland med 

Fredric Cednert, 2,42,8 minuter efter och 

22:a bland A-förarna. På 32:a plats kom 

Mikael Gustavsson med Mikael Brink då 

de var 2,40,8  

minuter efter och de blev 11 bland B-

förarna och var 2,26,7 minut efter. På 

37:e plats kom Niklas Solenö med Olle 

Erixon, 2,04,5 minuter efter, och dom blev 

12:a bland B-förarna och var 2,50,4 

minuter men då har de fått 50 transport 

prickar. Här bröt Anton Samelsson med 

Janne Nilsson på SS 2 efter en rullning. I 

Gr F Rwd, VOC, Gr E och Gr N 0-1400 cc 

var de 27 stycken och här vann Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson 

klassen med 2,8 sekunder  

 

GRATTIS till sjunde uppklassnings 

poängen. På 9:e plats kom Joel Bergqvist 

med John Bergqvist, de var 1,47,2 minut 

efter och blev 6:a bland B-förarna av 7 

stycken. På 14:e plats kom Claes 

Claesson med Peter Fritz Björkvik där de 

var 2,15,9 minuter efter, och de blev 

dessutom 5:a bland C-förarna. Här bröt 

Rasmus Carlsson med Andreas 

Hultström efter mycket tekniska problem. 

Här bröt Kristoffer Gustavsson med co-

driver Mikael Gustavsson Nyköping på SS 

2 med trasigt stolfäste efter att ha landat i 

diket efter ett lyft och slagit i hårt i golvet. 

Här åkte Emil Carneling föråkare och 

bjöd publiken på sladd och BMW-sång. 

Björn Olsson med Micke Widell körde 

efteråkare. Tävlingen ingick i KM. 

 

Rapportet från Slottsprinten 

 

”Dagen blev inte som vi tänkt, laddade till tusen var vi, men 3 km in på ss1 blev hindrade då 

framförvarande bil kört av. Vi bromsa ner och stanna till lite och kom ur rytmen och tempot. 

Nya tag på ss2, slutet på denna börja diff lamporna att blinka, bara köra på 3an o 4an vi 

hade inga grejer med oss att byta med. Vi blev 3a i klassen idag, bara ta nya tag till 

Hässleholm och SM deltävling den 9 aug. ” 

Mvh 

Codriver Christer Carlsson  

Rapport Från FE-Motorsport 
 
 
 
 
 



”Då var det dags för årets höjdpunkt, vår hemmatävling Slottsprinten! Vi var något 

revanschsugna efter att vi förra året fick bryta i ledning efter en punktering. 

 

SS1 gick väldigt bra, inga större misstag någonstans. Var snabbast på den 9,2 km långa 

sträckan! 2,7 sekunder före Johan Holmberg, var även trea totalt, 13,6 sekunder efter Kjell 

Sandberg som var totalsnabbast. 

 

SS2 som var 8,3 km lång flöt på lika bra, jag hade lite jobbigt med noterna då jag är 

uppvuxen på sträckan och tyckte att noterna inte stämde med mitt huvud... Noterna stämde 

givetvis!! Kunde ha hållit i lite mer på några ställen men var ändå snabbast på sträckan, 2,3 

sekunder före Martin Berglund och 5,3 sekunder före Holmberg  

 

Vi ledde nu klassen med 8 sekunder före Johan Holmberg, Martin Berglund var fyra 10,6 

sekunder efter oss. 

 

SS3 var dagens längsta sträcka på 13 km, var en väldigt tuff inledning med många snabba 

svängar där det verkligen gällde att våga ladda, vi tycker vi gjorde ett bra jobb båda två, men 

sträckan var för lång för mjuka däck och de började gå varma efter ungefär halva sträckan 

och tappade fästet fram mer och mer, kunde väl ha hållit i lite mer på några ställen men 

däcken var nog den största anledningen att vi tappade tid, vi hade femtetid, 13,2 sekunder 

efter Berglund och 10,1 sekunder efter Holmberg. 

 

Halkade nu ner till tredjeplats. Surt!! Vi var nu 2,6 sekunder efter Berglund och 2,1 sekunder 

efter Holmberg. 

 

SS4 var tävlingens sista och kortaste sträcka på 5km och nu var det bara en sak som gällde, 

vinna eller försvinna... 

Vi laddade så mycket vi vågade och vann sträckan! 0,5 sekunder före Berglund och 1,6 

sekunder före Holmberg 

 

Men det räckte ju inte, Slutade nu på tredjeplats, 2,1 sekunder efter Martin Berglund/Joakim 

Gevert som vann och 0,5 sekunder efter Johan Holmberg/Henrik Appelskog som blev tvåa. 

Grattis till er! 

 

Känns lite snöpligt att bli trea efter att ha tagit tre sträcksegrar av fyra möjliga, men vi får 

väl ändå vara nöjda, vi åker i en grymt tuff klass med högt tempo och båda ekipagen före oss 

är ju trots allt Svenska Mästare!” 

  

/Daniel Edorsson, codriver åt Fredrik Eriksson 

 

Rapport från Team Bie Rally 

Hemmatävling, mycket vänner & bekanta ute på 

sträckorna. Lite mer nerver än vanligt. 

Listan går att göra lång, men visst är det härligt. 

Det känns på något vis familjärt, man känner 

funktionärerna i startbilen, man hittar utan karta på 

transportsträckorna & det tar betydligt kortare tid 

än vanligt att åka hem.  

 

Efter sprinten för 2 veckor sedan i Boxholm kom vi 



rejält laddade inför årets stora hemmatävling, slottssprinten. 

4 häftiga och bitvis väldigt snabba men krävande sträckor skulle köras. 

Niklas var redo, jag var redo, serviceteamet var redo, bilen var redo. Eller? 

 

Med värme som får Mallorca att blekna drack vi vatten i mängder innan start för att orka 

hela dagen. Redan på morgon kändes det att dagen skulle bli varm och krävande.  

 

Första sträckan för rallyt var Ramsjöhult, även kallat Knorran i lokal folkmun. 9,1 km frän 

rallyväg. 

Sträckan flöt på riktigt fint och vi höll ett fint tempo. En stabil och skön öppning av rallyt. Väl 

i mål kände vi oss på riktigt bra humör. 

Påfyllning av vätska igen och iväg mot sträcka två. 

 

I vanlig ordning kom vi fram till sträckan, parkerade bilen i kön bakom bilen som startade 

före oss, stängde av motorn och lät den vila lite innan start. 

Några minuter passerar och vi hinner börja ladda upp mentalt inför andra sträckan ”gamla 

vallavägen”, en kurvig och riktigt tuff sträcka med mycket sväng-i-sväng. 

På med huvudströmmen & ett knapptryck på startknappen i bilen. Ingenting händer. 

Vi provar igen, inte ett liv. 

Bilen går runt på startmotorn men vill inte starta. Pulsen ökar och nervositeten kommer 

krypande. Vi provar igen, ingenting händer. Fort fram med mobiltelefonen och ringa in till 

Sven-Olov vid serviceplatsen som plockar fram kopplingsschema till elsystemet i bilen. Vi blir 

tillsagda att prova att byta plats på några reläer men fortfarande ingen förbättring. 

Vanligtvis när man vrider om huvudströmbrytaren i rallybilen ”tickar” bränslepumparna i 

några sekunder men inte nu. Alltså är det någonting med bränslepumparna som krånglar. 

Sekunderna känns som minuter och vi har redan passerat vår egentliga starttid. 

Med bytta säkringar till databoxen som skickar signaler till till bränslepumparna startar 

plötsligt bilen. På med hjälmar, bälten, i med sladden till intercomen, fram med nothäfte, 

tidkort & fram till tidkontrollen. ”Ni är 5 minuter sena” 

Jotack vi vet! 

Resultatmässigt var tävlingen över, men nu kunde vi istället åka helt utan krav & nervositet. 

Sträcka 2 flyter på bra även där sånär som på min notläsning som ibland hamnade lite för 

långt före när svängarna kommer tätare än trumslagen på iron maidens senaste skiva.  

 

Efter sträcka två nalkades service, självklart vid Ericsbergs slott, där rallyt har sitt centrum. 

Översyn av bilen & påfyllning av bränsle i både bil & besättning. 

På med däcken, ner från pallbockarna och full fart på sträcka 3. 

Dagens tredje sträcka gick längs sjön viggaren & sträckan är döpt därefter också. 13 km 

härlig grusväg. 

En sträcka som för oss löpte på riktigt fint. 

Det är så ruskigt roligt att åka rally när samarbetet mellan förare & kartläsare fungerar till 

100% och man verkligen känner att allting fungerar klockrent. 

En svårslagen känsla faktiskt. 

 

Sista sträckan startade i Forssjö och kröp sig genom skogen upp till just Ericsbergs slott med 

målgång intill gårdsplan. 

5 km bitvis ruskigt snabb väg med flertalet krön och lyft. 

5,4,3,2,1,KÖR! 

Bra ladd sträckan igenom men in mot gårdsplan i sista chikanen slappnar nog både jag & 

Niklas av lite, vilket oftast brukar kunna leda till slarviga misstag. 



Även denna gång skulle det visa sig. 

Stabil inbromsning inför svängen men i utgången går något fel och vi får stopp på bilen med 

fronten mot en höbal, i med backen & full gas över mållinjen. 

En slarvig miss men i mål kom vi! 

 

Placeringsmässigt blev inte tävlingen vad vi hoppats på när materialet svek men tidsmässigt 

på sträckorna har vi presterat bra tider i platsen. 

Vi höjer konstant tempot & samarbetet i bilen klickar bättre och bättre för varje kilometer vi 

åker tillsammans. 

 

Traditionsenligt med slottssprinten är banketten på kvällen med helgrillat vildsvin, liveband 

och god dryck. En riktig folkfest och ett härligt slut på ett riktigt bra arrangemang! 

Nu blickar vi framåt i jakten på nya tävlingar med en jäkligt bra känsla i teamet. 

 

Alla inblandade ska ha ett stort tack som är med och hjälper oss i den här satsningen!  

 

Niklas Solenö & Olle Erixon 
 

 

Äntligen skulle vi komma till start i en ”riktig” 

rallytävling! 

Under lång tid under vår och försommar har den 

”nya” Kadetten levt upp till sitt smeknamn, ”Opel 

Kaputt”. Ett flertal gånger har vi tvingats stå över 

tävlingar pga. problem in i det sista, men nu stod vi 

äntligen på startlinjen. Under våren har jag fått 

ytterst lite tid bakom ratten på denna bil, eller vad 

sägs om: 6 varv på Trollåsen, 6km i Torsdagsrallyt 

(med 90% bakbroms) och 3,5 varv på Björshults-

banan. Alltid har något förhindrat mer körning och tävlande. Men nu var allt i så bra ordning 

vi lyckats få det och nu skulle det köras tävling. 

 

Lyckades få till några kilometer test i en Grusgrop dagarna innan vilket gav mig gott 

självfortroende. Äntligen fungerade allt och känslan i bilen är kanon! 

 

Dags för tävling, dessutom på för mig välkända sträckor som jag mer eller mindre växt upp 

på. 

Jag var tämligen avvaktande i början av tävlingen, har inte hört noter rabblas i hjälmen sen 

19 oktober förra året, och visste inte 100 hur bilen skulle bete sig. Men vi byggde snabbt upp 

förtroende för varandra alla tre, och snart nog hade vi varvat ur 8000varv på femmans växel 

ner för rakorna (runt 180km/h). 

 

Eftersom dagens ambition var att nå målet med hel bil fick vi inga större överraskningar 

annat än en sten vi slog i på innern på sträcka två när vi följde spåret. Vi gjorde inga 

justeringar på bilen under dagen utan bara körde och körde för att vänja sig med bilen, och 

sträcka för sträcka ökade vi, klättrade bland placeringarna och kom till slutmålet som 23:a 

totalt i 2WD och 19 i A2WD. Vi har en bra bit upp till toppen, men det ska mycket till att vi 

ska nå dit med den här bilen. Fast å andra sidan finns förutsättningarna för att vara mycket 

närmare än med gamla bilen! 

Carneling Motorsport//Tobbe 



Ny härskare i Slottssprinten  
Citat ur Katrineholms – Kuriren lördagen den 12 juli 
 

Rally P-G Andersson orkade inte 

försvarar titeln i årets upplaga av 

Slottssprinten. Kjell Sandberg, Haninge 

MK, plockade hem segern med 4,9 

sekunders marginal.  
Besökarna som trängs längs den sista 

kurvan av Slottssprinten dränks av ett 

kraftigt dammoln när först P-G Andersson 

och sedan Kjell Sandberg gasar förbi. Efter 

20 minuters körning står det klart att Kjell 

Sandberg har ryckt ifrån med nästan fem 

sekunder. Ett ryck som räcker till segern.  

Ett av de lokala ekipagen som hade 

hoppats på att slåss om förstaplatsen var 

kartläsaren Christer Carlsson, 

Katrineholms MK. Tillsammans med sin 

förare Niklas Hägg försökte duon att 

pressa toppen.  

– Dagen blev inte som vi hade tänkt oss. 

Vi var laddade till tusen men tre kilometer 

in på SS1 blev vi hindrade och tvingades 

bromsa ner. Vi kom ur rytmen och tempot, 

berättar han och fortsätter: 

– Vi tog nya tag på SS2. Men i slutet på 

den sträckan började difflamporna att 

blinka så vi kunde bara köra på trean och 

fyrans växel, säger han efter tredjeplatsen i 

sin klass. 

Under dagen kunde även publiken skymta 

flera bilar av äldre modell. 

Midnattssolsrallyt stannade till för service 

innan de fortsatte vidare mot Strängnäs. 

Biträdande tävlingsledaren Björn Staaf 

kände sig nöjd med klubbens förmåga att 

anordna två rallytävlingar under en och 

samma dag. 

– Klart att vi är stolta! Det är helt unikt, 

första gången i Sveriges historia. Det känns 

kul att Katrineholm är först ut med att 

arrangera detta. 

För banchefen Leif Fredriksson fanns det 

också annat att glädja sig åt. 

– Det var otroligt mycket folk som var och 

tittade längs första och andra sträckan. 

Och tävlingsledaren Crister Nystrand 

kunde pusta ut efter att 300 bilar passerat 

mållinjen. 

– Allt har flutit på bra, men vi har haft 

några krascher. Det har inte varit något 

allvarligt och inga personskador har 

uppstått. Det går inte att skydda alla på 

banorna, men vi har haft en lugn tävling 

där alla förare vi har pratat med har känt 

sig nöjda med dagen 

 

 22 maj, 2014 

Förtydligande – Gr.F och Voc 
Mekonomen rally 

Förtydligande angående Gr.F 

och Voc Mekonomen rally 
Rallyutskottet vill förtydliga att 

Gr.F och VOC Mekonomen rally är 

två klasser. 

Om man bjuder in till dessa två 

klasser så kan man slå samman 

dessa till en tävlingsklass och göra 

eventuella efterkontroller efter 

respektive reglemente. 

I dom tävlingar som inte bjuder in 

till VOC Mekonomen rally kan 

dom aktiva som vill, åka i Gr.F om 

arrangören tillåter det. Man 

kommer då vid eventuell 

efterkontroll att kontrolleras efter 

Gr.F reglementet. 

 

 

 19 juni, 2014 

Rally  
Ny utgåva Originalrally – GrF 
Rwd 

Nu finns en ny utgåva av 

Originalrally GrF Rwd, utgåva Juni 

2014, publicerad 
http://web.sbf.se/regler/up/2/RY_Originalrally_

GrF_RWD-2014.pdf 

 
 
 
 
 
 

http://www.sbf.se/2014/05/22/fortydligande-gr-f-och-voc-mekonomen-rally/
http://www.sbf.se/2014/05/22/fortydligande-gr-f-och-voc-mekonomen-rally/
http://www.sbf.se/etikett/rally/
http://www.sbf.se/2014/06/19/ny-utgava-originalrally-grf-rwd/
http://www.sbf.se/2014/06/19/ny-utgava-originalrally-grf-rwd/
http://web.sbf.se/regler/up/2/RY_Originalrally_GrF_RWD-2014.pdf
http://web.sbf.se/regler/up/2/RY_Originalrally_GrF_RWD-2014.pdf


 
 

 
 

Hur är det att vara VM-mekaniker?  
 
 
 
 
 
 
 
Citat ur Katrineholms - Kuriren 

Motorsport Emil Andersson, uppväxt i Vingåker och därefter katrineholmare, har 

handplockats av Mattias Ekström som mekaniker till DTM-stjärnans nya VM-team i 

rallycross. 
– Det är hur kul som helst. Det var gamla kontakter med Jan Ljungberg i Fagersta som är chef 

för mekanikerteamet i DTM-förarens nya rallycrosstall som gav mig chansen. 

Berätta, vem är du?  
– Jag är 25 år, uppväxt i Vingåker och som bodde ett tag i Katrineholm innan jag flyttade till 

Skövde där jag pluggar till maskiningenjör. 

Hur är Mattias Ekström, som ju mest är känd som förare i det tyska 

standardvagnsmästerskapet DTM att ha som chef?  
– Han är oerhört tävlingsinriktad. Han ställer lika stora krav på sig själv som på sin 

omgivning. 

Hur stort är EKS-teamet?  
– Vi har två Audi S1. Den ena kör Pontus Tidemand alla tävlingar med, den andra delar förra 

STCC-föraren Edward Sandström, tidigare tyske F1-föraren Marcus Winkelhock och Mattias 

på. Sedan är vi 14–15 man till i teamet, alla handplockade för sin uppgift. Det är allt från 

kockar till mekaniker. 

Vilken är din roll i teamet?  
– Jag är däcksansvarig för båda bilarna. Det är en hel vetenskap att se till att det är rätt 

lufttryck och temperatur i varje däck.  

Det är första året ni kör VM-serien, hur har det börjat? 

– Det började inget vidare i första tävlingen i Norge där både Mattias och Pontus missade 

finalen. Det var lika dant senaste helgen i finska Kuovala. Där blev Pontus 13:e man – de tolv 

bästa går till semifinal. Marcus tog sig heller inte vidare. Nu drar vi vidare till helgens 

tävlingar i Höljes och det blir lite av säsongens höjdpunkt. Det blir ju liksom hemmaplan. Då 

är det Pontus och Mattias som kör och direkt därifrån åker vi till Belgien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KMK's Rally KM 2014
1 14-jun Kolsvarundan/Guttsta Kolsva

2 05-jul Gästabudstrofen Nyköping

3 12-jul Slottssprinten Katrineholm

4 13-sep EMK-Kannan Eskilstuna

5 21-sep Mjölkpallenpokalen Gnesta

6 05-okt Gimmersta Katrineholm

1 2 3 4 5 6 Totalt

1. Fredrik Eriksson VW Golf GTI A-förare 10 10 20

2. Emil Carlsson Suzuki Swift MK 2 C-förare 8 10 18

3. Marcus Gerdåker Subaru Impreza B-förare 10 10

4. Mikael Gustavsson Opel Ascona B-förare 10 10

5. Per Allo Volvo 940 B-förare 8 8

6. Kimmo Frondelius Mitsubishi Lanser 9 A-förare Br 8 8

7. Tobias Carneling Opel Kadett Gsi A-förare 8 8

8. Niklas Solenö VW Golf GTI B-förare 8 8

9. Joel Bergqvist Volvo 940 B-förare 8 8

10. Claes Claesson Volvo 240 C-förare 8 8

11. Gunnar Fredriksson Saab V4 A-förare 7 7

12. Fredrik Egeland BMW 325 A-förare 6 6

13. Anders Jansson Saab V4 A-förare Br 0

14. Anton Samuelsson VW Golf GTI B-förare Br 0

15. Rasmus Carlsson Volvo 240 C-förare Br 0

16. Kristoffer Gustavsson Volvo 240 C-förare Br 0

En tävling får räknas bort

Klassindelning:

1. Alla 4 WD hopslaget,

2. GrH, Veteran, Klassiker, Grupp N 1600- 2000 cc,Grupp A 0-2000 cc i resp förarklass,

3. Volvo Original, GrN 0-1400 cc, GrE, i resp förarklass.

Minst 2 startande i resp bil&förarklass för att full poäng skall utdelas.

Ensam startande som fullföljer får 8p.

Snabbaste KMK'are oavsett bil&förarklass får 10p.

(Även om denne är själv i klassen!)

Poängskala: 10,8,7,6,5,4,3,2,1

Särskilning : 6,5,4,3,2,1  
 

  



Folkrace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÅFFELRACET ESKILSTUNA 22 MARS 

 

Det var första tävling i Ekebygropen för i år och det kom 149 

startande i 4 klasser, 82 seniorer,26 Dam/Veteran, 30 juniorer 

och 11 debutanter. I Senior klassen var dom 82 stycken och 

här kom Jens Björling på 61:a plats och han kom i sina heat 

3:a, 4:a och Bröt blev avknuffad och fick 7 poäng och det krävdes 15 poäng för C-final. 
 

STRÄNGNÄS 5 APRIL 

 

Det var andra deltävlingen i Mälarcupen, och det kom 126 startande i 4 klasser 73 seniorer, 29 

Dam/Veteran 22 juniorer och 2 debutanter. I senior klassen var dom 82 stycken och här åkte 

Jens Björling och här kommer en rappot från ”Putte”. I första missade han starten och var 

väldigt ovan med bilen men efter ett halft varv så tappade han vänster framhjul och blev 

stående. I andra gjorde han en okej start låg trea och efter lite kamp och helt okej körning så 

blev han tvåa. I sista var det lite väl mycket attack och efter tre varv så kom han i mål som 

fyra. Han fick 8 poäng och det krävdes 14 poäng för C-final. Jens åkte en Opel Astra och 

hade 27 anbud på bilen men fick behålla den GRATTIS. 

 

LIDETORPSBANAN DEGERFORS 12 APRIL 

Det kom 92 stycken i 4 klasser, 55 seniorer, 18 juniorer, 13 dam/veteraner och 6 debutanter. I 

Junior klassen kom Patric ”Putte” Björling på en fin 3:e plats i A-finalen GRATTIS, där 

han rullade över mållinjen, och han kom i sina heat 2:a, 1:a och 3:a och fick 16 poäng. 
 
 

 

INFO! 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com om ni tycker att 

jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

Vill ni folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 

eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00 

 

Vagnboksutförare. 

Kontakta Kjell Hellman 070-3599977 
 



ELIANSTORPBANAN FINSPÅNG 
19 APRIL 

Det kom 54 stycken i tre klasser, 39 

seniorer, 7 dam/veteraner och 8 juniorer. I 

junior klassen kom Patric Björling på en 

8:e plats han tog starten i första omgången 

och ledde när växellådan gick sönder och 

det var slut åkt för dagen. 

 

KRÅKVILAN NORRKÖPING 26 
APRIL 

Det kom 101 stycken i 5 klasser. I Senior 

klassen var dom 65 stycken och här kom 

Jimmy Kullander på en 26:e plats han 

kom i sina heat 3:a, 3:a och 3:a och fick 12 

poäng, och det krävdes 14 poäng för C-

final. På 48:e plats kom Tomas Eriksson 

– Ohlsson och han kom i sina heat 3:a, 4:a 

och Återbud och han fick 7 poäng. I 

Veteran klassen var dom 12 stycken och 

här kom Kjell Hellman på en 8:e plats 

han kom i sina heat 6:a, 5:a och 3:a och 

fick 7 poäng och det krävdes 11 för final, 

och han blev av med bilen. I Junior klassen 

var dom 10 stycken och här vann Patric 

”Putte” Björling A-finalen Stort 

GRATTIS och han kom i sina heat 1:a, 

1:a och 2:a och fick 19 poäng. Tävlingen 

ingick i KM. 
 

TROLLÅSEN VINGÅKER 

Det var första deltävlingen i Trollcupen 

och det kom 99 stycken i 4 klasser. 6 

juniorer, 55 seniorer, 36 dam/veteraner och 

2 debutanter. ETT STORT TACK TILL 

ALLA SOM STÄLLE UPP OCH 

JOBBADE PÅ TÄVLINGEN. Det kom 

335 betalande publik och det var 117 bud 

på 31 bilar I seniorer som var 55 stycken 

kom Jimmy Kullander på en 2:a plats i 

C-finalen han kom i sina heat 1:a, 3:a och 

3:a och fick 15 poäng. På 24:e plats kom 

Rickard Mossberg han kom i sina heat 

3:a, 2:a och 4:a och fick 12 poäng och det 

krävdes 14 poäng för C-final. I Dam - 

Veteran klassen var dom 36 stycken och 

här kom Jonna Olsson på en 13:e plats 

hon kom i sina heat 2:a, 3:a och 3:a och 

fick 13 poäng och det krävdes 14 poäng 

för B-final. På 29:e plats kom Dave 

Irving han kom i sina heat 4:a, 4:a och Ej 

start då motorn inte ville vara med längre, 

och han fick 6 poäng. På 30:e plats kom 

Linda Åkerlund hon kom i sina heat Bröt, 

4:a och 5:a och hon fick 5 poäng, i första 

heatet gick gasvajern sönder och i andra 

hängde sig gasen på 6000 varv. Här åkte 

junioren Samuel Irving debutant. 
 

DUNTEBERGET MOTALA 3-4 
MAJ 

Det var Juniorläger för 70 stycken med 

både teori och körning. På lördagens 

tidskörning blev Patric ”Putte” Björling 

4:a av 70 stycken, men mekarna fick slita 

hårt under dagen då dom har bytt bärarmar, 

drivaxlar och stötdämpare. På söndagen 

var det lagtävling och då vann han alla 

sina 3 heat plus att han vann första i C-

finalen och i den andra ficka han svart 

flagg och laget blev 2:a i C-finalen. 
 

TROBBANS MINNE MOTALA 18 
MAJ 

Det var en deltävling i Mlimits cup och det 

kom 102 startande i 4 klasser. I Junior 

klassen var dom 16 stycken och här åkte 

Patric ”Putte” Björling och han tog 

starten i första heatet och ledde hela rakan 

och sedan rullade han 2 varv och dagen var 

förstöd och han blev också av med bilen. 

 
MAJFESTIVALEN HALLSBERG 
24-25 MAJ 

Det var en tvådagars tävling och det kom 

249 startande i 3 klasser och på lördagen 

kördes tre heat, och söndagen två heat plus 

finaler. I junior klassen var dom 40 stycken 

och här kom Patric ”Putte” Björling på 

en 2:a plats i A-finalen GRATTIS, han 

kom i sina heat 4:a, 1:a, 1:a, 1:a och 1:a 

och hade högsta poäng av juniorerna. 

Under onsdagskvällen är det full fart på Trollåsen. Ett 90-tal förare gör upp på den  



 

Citat ur Katrineholms Kurirens nättidning Onsdagen 

den 25 juni 

 

Populära banan i perfekta 

väderförhållanden: inget regn och 

lagom temperatur.  
SMK Vingåkers Olof Larsson är hyfsat 

nöjd med sitt första heat i sin Volvo 740. 

Han kommer fyra. 

– Mina omkörningar var snygga tycker jag, men det var synd att jag missade i början och 

körde av banan, säger han. 

En av höjdpunkterna i folkrace är när man lyckas köra om, poängterar Larsson, men det är 

inte helt lätt. 

– Banorna är ganska smala och i den farten vi kör i är det ganska svårt, men man får chansa 

och det gjorde jag och då gick det, säger SMK Ving-åkersföraren. 

Larsson har kört folkrace i fyra år och i år är det första gången han kör i seniorklassen. 

– Det roligaste är ju att köra på banan och kämpa mot de andra. 

Det är en familjär stämning på Trollåsen. Vädret visar sigdessutom från sin bästa sida, lite 

regn inledningsvis är bara till det bättre, då dammar det inte så mycket. Men allt kan hända. 

En av bilarna stannar till och det ryker riktigt ordenligt. Upp med motorhuven och i med lite 

kallt vatten i kylaren, sedan snabbt iväg ut på banan för nästa heat. 

– Den kokar och har gått varm. Det är väldigt vanligt, vi ligger och kör på tvåans växel med 

full gas och det blir det överhettat så småningom, säger Tony Åkerlund, Finspångs MS, som 

delar bil med sonen Simon Botvidsson. 

Finspångsföraren är nöjd med sina två första heat på Trollåsen. 

– Jag kom femma i första och i andra kom jag trea och det var bra med tanke att tjuvstartade 

och fick starta en bit bakom, då är det ju ganska bra att komma trea, säger Åkerlund och 

skrattar. 

Är det så att inte förarna klarar av att köra sina bilar mer kommer traktorn och plockar upp 

den och kör bort den. Men det är inte kört för det. I folkrace kastar man inte in handduken så 

snabbt bara för att det blir ett stopp. 

Conny Ramsin har varit med i sporten sedan den startade i början av 1980-talet och numera är 

han domare. Han tar hand om de protester som kommer in. Om en förare är ojuste på banan 

åker den svarta flaggan upp vederbörande utesluts och då kan han eller hon överklaga och de 

tar Ramsin hand om. 

– Man får ta fram regelboken och döma efter den och för det mesta går inte protesterna 

igenom, säger han. 

 

 

 

 



Gammal husgrund var inte så 
gammal  
Vingåker En privatperson anmälde 

Vingåkers motorklubb för att ha 

schaktat bort en gammal husgrund. 

Men nu visar det sig att husgrunden 

finns kvar och antagligen inte var så 

gammal. 
 

För en tid sedan schaktades en jordhög, 

som låg inne i depån på SMK Vingåkers 

motorklubbs område, bort. Jordmassorna 

flyttades en liten bit, och lades delvis 

ovanpå en äldre grund. 

En privatperson anmälde schaktandet och 

ansåg att det handlade om ett 

kulturminnesmärkt 1700-talstorp som utan 

stöd i lagen flyttats. Ärendet hamnade hos 

kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i 

Sörmland, som dock konstaterat att det inte 

handlade om en skyddad byggnad eller 

skyddade rester av bebyggelse. 

– Det har aldrig blivit en fornlämning. Vad 

jag förstår har de inte heller flyttat på 

grunden, utan det finns kanske massor 

ovanpå den. Från vår sida finns ingen 

ambition att gräva fram grunden, säger Åsa 

Westin, handläggare vid Länsstyrelsens 

kulturmiljöfunktion.  

2009 hölls ett samråd inom Länsstyrelsen 

om grunden, men man kunde konstatera att 

det förmodligen inte handlade om en 

gammal lämning, eftersom det fanns 

cement i grunden. Cement har inte använts 

i någon större utsträckning i byggnader på 

landsbygden förrän på 1900-talet.  

Det är något oklart vad den gamla grunden 

använts till och om det verkligen rör sig 

om en husgrund, säger Per Bergström, som 

är ordförande för motorklubben.  

– Jag vet inte säkert vad det var, jag tror de 

har haft en spolplatta där tidigare.  

Anders Karlsson är vice ordförande i 

Katrineholms motorklubb, men hjälper 

också till i Vingåker. Han var med och 

flyttade jordhögen för några veckor sedan, 

men kan berätta att husgrunden finns kvar, 

40 centimeter under jorden:  

– Den finns kvar. Vi har inte raserat 

någonting eftersom vi visste att det var ett 

gammalt hus, säger han.  

Det kom 67 startande till kvällstävlingen 

på Trollåsen som var andra deltävlingen i 

Trollcupen. Ett stort tack till alla som 

ställde upp och jobbade under tävlingen. 

Det kom ca 400 personer och det var 94 

anbud på 22 bilar. I Dam – Veteran klassen 

var dom 16 stycken och här kom Jonna 

Olsson på en 12:e plats hon kom i sina 

heat 5:a, 4:a och Bröt och fick 5 poäng och 

det krävdes 6 poäng för B-final, i tredje 

omgången gick en bärarm sönder så hon 

rullade och bröt. På 14:e plats kom Dave 

Irving han kom i sina heat 4:a, Ej start och 

Ej start och fick 3 poäng han dela bil med 

sonen Samuel och bilen gick sönder för 

honom i första omgången. I Senior klassen 

var dom 40 stycken och här kom Jimmy 

Kullander på en 2:a plats i B-finalen 

GRATTIS och han kom i sina heat 4:a, 

1:a och 2:a och fick 15 poäng. I Junior 

klassen var dom 11 stycken och här kom 

Patric Björling på en 2:a plats i Finalen 

GRATTIS han vann alla sina kvalheat 
men i finalen gick bakaxeln sönder. På 

11:e plats kom Samuel Irving och han 

bröt i första omgången sen åkte han inte 

mer. 

BJÖRSHULTSBANAN 
NYKÖPING 14 – 15 JUNI 

Det var en 2-dagars tävling och det kom 

221 stycken i 5 klasser. I Junior klassen var 

dom 26 stycken och här kom Patric 

”Putte” Björling på en 6:e plats i A-

finalen GRATTIS, där han tyvärr rullade 

4 varv. Han kom i sina heat 2:a, 2:a, 1:a, 

1:a och 1:a och fick 37 poäng. I Seniorer 

framhjulsdrivet var dom 59 stycken och 

här kom Rickard Mossberg på en 24:e 

plats och han kom i sina heat 6:a, Svart 

Flagg, 3:a, 2,a och 2:a och fick 19 poäng 

och det krävdes 22 poäng för C-final. 



SEMESTERRACET VIMMERBY 8 – 12 JULI 
 

Tisdagen 8 juli 
 

Första kvaldagen och det kom 108 seniorer och 21 juniorer och bland seniorerna så gick dom 

40 bästa till finaldagen, och här kom Jimmy Kullander på en 45:e plats han kom i sina heat 

3:a, 3;a och 4:a och fick 11 poäng och det krävdes 12 poäng för att gå vidare till finaldagen. 

 

Fredagen 11 juli 
 

I dag fick Damer och Veteraner köra och i Damklassen var dom 78 stycken och här kom 

Jonna Olsson på en 26:e plats hon kom i sina heat 5:a, 1:a och 3:a och fick 13 poäng och det 

krävdes 15 poäng för C-final. I Veteran klassen var dom 66 stycken och här kom Kjell 

Hellman på en 58:e plats och han kom i sina heat 5:a, 6:a och 6:a och fick 4 poäng och det 

krävdes 14 poäng för C-final plus att han blev av med bilen. 

 

NT – TROFEN NORRKÖPING 2 JUNI 
Sveriges största kvällstävling med ca 8000 i publiken, och det kom 54 stycken i två klasser. I 

Junior klassen var dom 6 stycken och här blev Patric ”Putte” Björling på en fin 2:a plats i 

Finalen GRATTIS och i sina heat vann han båda. I senior klassen var dom 48 stycken och 

här kom Tomas Eriksson – Ohlsson på en 15:e plats och han kom i sina heat 1:a, 3:a och 

5:a och fick 13 poäng och det krävdes 13 poäng för B-final och Tomas hade sämre resultalt i 

3 omgången. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KMK's Folkrace KM 2014

1. 26 april Vårtävling MK Ramuder

2. 18 maj Cramoracet Björkvik Inställt

3. 15 juni Räkracet Björkvik Inställt

4. 9 augusti FR-sprint Norrköping

5. 23 augusti Kräftracet Eskilstuna

6. 13 september Venacupen Laxå

7. 28 september Höstracet MK Ramuder

8. 12 oktober Sista för året Nyköping

9.  18 oktober FR-sprint Västerås

1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt

1. Patric Björling Saab 11 11

2. Jimmy Kullander Toyota 8 8

3. Kjell Hellman Volvo 7 7

4. Tomas Eriksson-Ohlsson Opel 6 0

0

Poängberäkning RS tävlingar räknas efter tid

Folkracetävlingar räknas efter 3 heat och om någon

klass åker 4 heat så räknas det 4:e heatet bort

Vid lika poäng efter 3 heat är det särskildningen och

då räknas heat 3 först sedan heat 2 och sedan heat 1

Är det någon som går till final så får dom som går dit

en extra poäng

Poängberäkning 10-8-7-6-5-4-3-2-1

Är man ensam startande får man 8 poäng

 

 



Banracing 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGA DATUM 

 

INFO 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com om ni 

tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

 

 

 
RHC –CUPEN 2014. 
23-25 Maj Knutstorp 

13-15 Juni Velodromloppet Gelleråsen 

4-6 Juli Svensk Sportvagns Knutstorp 

22-24 Augusti Mantorp 

12-14 September Falkenberg Classic Falkenberg  

ER CUPEN 2014 

26 April Kuntstorp 

24 Maj Sturup 

15 Juni Falkenberg 

24 Augusti Kinnekulle 

5 Oktober Knutstorp 

SSK-SERIEN 2014 

12-13 April Kinnekulle Testhelg (inkl. Förarkurs) 

2-4 Maj Karlskoga SSK, SPVM, NSHC 

23-25 Maj Kinnekulle SSK, SPVM 

13-15 Juni Falkenberg SSK, ER Cup 

24-27 Juli Kinnekulle Raceweek SSK, Norsk GT, Basic, Shoerter, Seven 

22-24 Augusti Kinnekule SSK, ER Cup 

4-5 Oktober Mantorp Final 

12-13 Oktober Kinnekulle Mek o sponsorhelg (inkl. Förarkurs) 

Säljes 2 stycken VW 1303 fullt körklara för 50 000:- Styck Ring Bosse ”Rödfärgan” 

Söderqvist. 

PORSCHE SPORT CUP 2014 

13 April Warmup Gelleråsen 

26-27 April Race 1-2 Mantorp Park 

3-4 Maj Race 3-4 Rudskogen Norge 

7 Juni Race 5-6 Anderstorp ( 6 Juni Track Day) 

4-5 juli Race 7-8 Gelleråsen 

16 Augusti Race 9-10 Rudskogen Norge 

22-24 Augusti Race 11-12 Alastaro Finland 

6-7 September Race 13-14 Mantorp Park 

 

mailto:ove.bjorling@telia.com


Rapport Warmup 

Porsche GT3 Cup Challenge 
Scandinavia 

 

#60 Franck Århage 

 

Gelleråsen 

Söndag 13/4 

Anlände till ett blåsigt Karlskoga 

motorstadion vid 08,00, kallt i luften men 

upptorkande, såg trots låga temperaturer 

under veckan, ganska bra ut för körning 

under dagen. 

Vi och Carreracupgänget var här för att 

vrida ur ringrosten efter vinterdvalan med 

bruksbilen. 

 

Dagen förflöt bra med hyfsade varvtider, 

men banan kändes gropigare än vanligt, får 

hoppas att den planat ut tills vi kommer för 

race, som dessutom blir vid 2 tillfällen i år, 

alltså 4 race. 

Bilen kändes mycket stabil efter vinterns 

finkalibrering av chassiet, med justerade 

och kontrollerade hjulvinklar och dämpare. 

Drivlinan var klockren som vanligt och har 

inte behövt någon översyn förutom ett 

leakdowntest under vintern, som visade bra 

resultat. Oljor och filter naturligtvis bytta 

(varannan racehelg) i övrigt ingen åtgärd. 

När dagen var slut, så kändes det mycket 

förtroendeingivande och jag kan knappt 

vänta på säsongsstarten.  

 

 

Vi i Team Århage Racing tar alltid tillfället 

i akt att tacka våra sponsorer för fortsatt 

förtroende även i år. 

Hyrmaskiner, MC Transport, Möller Bil, 

Bilteknik Motorsport samt Lindblad 

fotostudio, 

samt välkomna GVM i år. Tack!!! 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in på: 

www.amigoo.se och klicka på Porsche gt3 

cup challenge Scandinavia.  

 

Fortsättning följer….. 

/Franck Århage 

 

 

RING KNUTSTORP 26 APRIL 

Nu är premiären avklarad på Ring 

Knutstorp. Tidsträngingen gick okey blev 

14:e tid av 21 startande. Godkänt för en ny 

bana. Micke körde upp oss till 8.e plats. 

Sen batteritorsk i bilen. Skruvade och fixar 

lite. ”Rille” åker ut och i bilen, kör upp oss 

till 14:e efter att gott ut som 17:e. Kommer 

in för chafförsbyte. Batteritorsk igen. Så 

det är bara att inse att generatorn är död. Vi 

får inse att det är dags att kasta in 

handduken. Tråkigt men ändå en bra 

generalreptition. Det var en 6-timmars 

lopp. Dom som vann åkte 288 varv och 

DOD-Racing åkte 95 varv. Det blev en 

18:e plats. 

 
                   
 
 
 

DOD-Racing med Mikael Eriksson och Rikard ”Rille” 

Eriksson Volvo 240 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


Racerapport 
Porsche GT3 Cup Challenge Scandinavia 

 

#60 Franck Århage Porsche GT3 Cup -05 

 

Mantorp Park Race 1 och 2. 

Lördag 26/4 

Åkte hemifrån vid 06,00 med en högeraxel 

som var öm efter en skidincident. 

Anlände på Mantorp vid 7,30 och hann 

ställa iordning i god tid innan förarmötet. 

Vi hade 5 träningspass på 20min/st innan 

kvalet, men jag vågade inte köra de första 

4 passen, hade alltför ont i axeln, trots 

tejpning efter konstens alla regler av 

Ingela. 

Innan pass 5 tänkte jag att ett försök måste 

göras, det var mest oro för växling mellan 

2 och 3ans växel i depåkurvan, där G-

kraften vid växling är störst. 

Det gick hyfsat att få i spadarna och 

märkte att jag hängde med bra i tempot 

och  

bestämde att nu går vi all in, för kval och 

race. 

På med nya däck inför kvalet och ut på 

banan, även nu 20min att puscha, brukar 

bli 2-3 försök. 

Kvalade som 1a i klassen, skönt att farten 

fanns. 

Race 1 

12varv skulle köras med rullande start och 

jag hade krachen i finalen 2013 i 

bakhuvudet, så när starten gick så tog jag 

idealspår direkt i startkurvan och lyckades 

hålla min position varv 1, sedan kunde jag 

utöka min klassledning under hela racet, 

och lyckades vinna ganska obehindrat med 

ca 25sek marginal. 

Fick även ett kvitto på farten i form av ett 

nytt varvrekord (varv 10) superkul!!! 

Söndag 27/4 

Sovmorgon hemma, Ingela och jag åkte 

ned till förarmötet som den här dagen var 

12,00. 

Race 2 

upplining i bandepån 12,50 för 5min 

warmup och därefter 12varv race med 

rullande start som i race 1. 

Vi gjorde inga justeringar till detta race, 

men hade kunnat justera ned däcktrycket 

något beroende på högre temperatur i 

banan den här dagen. 

Starten gick bra, en repris av Lördagen, 

och racet likaså. Kom iväg bra i starten 

och drygade ut ledningen under hela racet. 

En riktigt skön seger och ytterligare 15 

poäng bärgade. Banan var ca 1 sec 

långsammare än på Lördagen pga. ett 

ganska stort oljespill i i bromsningen efter 

långa rakan och i Mjölbykurvan, så jag 

kunde inte putsa Lördagens varvrekord 

ytterligare.  

En bättre start på säsongen går inte att få, 

så vi är otroligt nöjda och ser fram mot 

Race 3 och 4 på Aderstorp Raceway i Juni. 

Vi i Team Århage Racing tar alltid tillfället 

i akt att tacka våra sponsorer för fortsatt 

förtroende även i år. 

Hyrmaskiner, MC Transport, Möller Bil, 

Bilteknik Motorsport samt Lindblad 

fotostudio, 

samt välkomna GVM i år. Tack!!! 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in 

på: www.amigoo.se och klicka på Porsche 

gt3 cup challenge Scandinavia.  

 

Fortsättning följer….. 

/Franck Århage 

 

I Race 1 sammanslaget av alla Porschear 

som var 19 stycken kom Frank Århage på 

en 8:e plats och var 37,003 sekunder efter 

och i Race 2 var dom 14 stycken och här 

kom Frank på en 5:e plats och var 22,305 

sekunder efter. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


STURUP 24 MAJ 

Det var andra deltävlingen i ER – cupen, 

och det kom 21 stycken och dom kvalade in 

som 12:a och DOD – racing kom på en fin 

5:e plats i 6 timmars tävlingen, dom som 

vann åkte 280 varv och DOD – racing åkte 

267 varv. Michael och Rikard Eriksson. 

 

Rapport från Micke och Rille: Vi for iväg 

tidigt i fredags för en lång resa på 53 mil 

till Sturup. Resan ner gick snabbt utan 

missöden som gjorde att vi var framme 

tidigare än planerat. Vilket var lyckat, vi 

fick möjlighet till en timmes fri träning på 

banan. Det var verkligen nödvändigt, 

banan var väldigt tekniskt och krävande. 

Vi vaknar upp på lördagsmorgonen och 

inser att det har regnat rejält under natten 

och duggar fortfarande. Känns inte bra då 

banan var krävande i torrt före, hur skulle 

den då bli i blötan. Men det var bara att 

gilla läget. Rille åker ut först på 

tidsträningen. Träningen går mot för 

förmodan riktigt bra tills Rille gör ett 

misstag och backar ut i sandfållan. Men 

det var bara att bärga in bilen och gräva 

ur en massa grus innan Micke åker ut på 

träningen. Träningen var lyckad vi fick 

12:e tid av 21 stycken. Micke kör första 

stinsen , och kör upp oss till 7.e plats. Sen 

höll vi oss på platserna 5 till 8 beroende på 

när vi hade förarbyten. När flaggan föll, så 

hade vi lyckats ta oss i mål som 5:a. Bilen 

fungerade utan missöden, vi körde jämna 

varvtider, vilket resulterade i vår fina 

placering. För oss känns det som en vinst. 

Första gången vi var på Sturup, andra 

tävlingen med bilen. Nu hem och se över 

bilen, lite vätskebyten och känna på alla 

skruvar. Sen putsa upp bilen för nästa 

tävling den 15 juni i Falkenberg. DOD –

racing Mikael och Rikard Eriksson. 

 

 
 
 
 

FALKENBERG 15 JUNI 
Det var tredje deltävlingen i ER-cupen och 

det kom 22 stycken till start, och dom 

körde i helgen ihop med SSK-serien. DOD-

racing med Mikael och Rikard Eriksson 
kvalade in som 8:a och i tävlingen kom 

dom på en 9:e plats dom körde 340 varv på 

6 timmar och dom som vann åkte 374 varv. 

Rapport från ”Rille”. 

Nu var vi taggade efter vår lyckade tävling 

i Sturup. Bilen var servad och justerad 

efter Falkenbergs premiser. Vi lastade 

bilen i torsdags för att kunna ta det lugnt 

på fredagen och sen åka på lördagen. 

Tyvärr så när vi lastade bilen i torsdags så 

började jag ”Rille” få halsont. När jag 

vaknade upp på fredagen var febern ett 

faktum. Men det var inget att fundera på. 

Vi åkte tidigt på lördagsmorron. Efter det 

att vi hade ett stopp på Gekås i Ullared för 

att blidka vår depå personal så åkte vi de 

sista milen till banan i Falkenberg. När vi 

kom till banan så pågick SSK-seriens 

tävling. I paus mellan klasserna så åkte vi 

in till depån. Väl där så ställde vi iorning 

allt för att senare på eftermiddan köra en 

fri träning. Träningen var viktig då det var 

en ny bana för oss. Träningen gick så där 

min feber var inte rolig just nu. Men banan 

var snabb och rolig att köra. Nu var 

träningen slut och kvällen kom, Michael 

gjorde en översyn på bilen medan jag 

fortsatte att knapra Alvedon och gick och 

la mig. Efter en natt med feberfrossa så var 

vi osäkra på om vi skulle kunna genomföra 

tävlingen. Men vi sa det vi gör vad vi kan. 

På tidsträningen så åkte jag de första 10 

minuterna och fick då 10:e tid. Micke tar 

över och kör upp oss till 8:e tid. Nu är 

dags för race, på första varven kör Micke 

upp oss till 6:e plats. För att lite senare 

vilja lite för mycket och missa 

inbromsningen efter startrakan, gick rätt 

fram men med hel bil och kan fortsätta. 

När det är dags för förarbyte så var vi på 

12:e plats. Jag for iväg och får på första 

varvet en varningsflagg som sen varvet 

efter byttes till en svartflagg. Det innebär 

en 



bestraffning med en drive trough. Jag hade tänkt att åka så länge jag orkade med min timme. 

Men när hjälmen åker på och djävelshorrnen växer ut så gick min timme bra. Fast jag gjorde 

samma misstag som brorsan, missade inbromsningen efter startrakan, vände bilen ett halvarv 

och bakhjulen fastnade i sanden. Banpersonalen var snabba och drog upp mig på nolltid. Jag 

missade kanske 2 varv eller så. Sen var det Mickes tur igen och han åkte snabbt, topp 3 – 4 

tider. Tyvärr så gick gasvajern av i inledningen av stinten, så vi tappade cirka 20 minuter på. 

Vi höll våran placeringar fram och tillbaks på grund av olika depåstrategier. Sen var det 

dags igen för min andra och sista timme. Pricis som i första stinset får jag en bestraffning, nu 

visste jag varför, jag var för ivrig när jag skulle ut från depån. Jag bröt depålinjen vilket det 

är spöstraff för. Min stint gick helt över förväntan, tänk vad en överdosering av Alvedon och 

Iprem kan göra. Bilen går hur bra som helst jag tar in tid varv för varv. Några svåra 

varvningar har det varit för båda under hela dagen. Men under min andra stint så kommer 

jag i fatt en Mini som verkligen inte ville flytta sig. Efter 3 blåflaggor så öppnar han dörren 

efter startrakan och jag går in på innern för att köra om. När jag kommer upp halvägs förbi 

honom så viker han in framför mig vilket innebär kontakt mellan bilarna. Jag gör en piruett 

igen men blir denna gång kvar på banan. 

Bara att vänta in fri bana och vända tillbaka 

och fortsätta tävlingen. Sen var det dags för 

sista timmen. Micke for iväg och plockade in 

mycket tid varv för varv. Han satte vår bästa 

varvtid på varv 322. Vilket innebär att bilen 

var bra inställd och däcken höll hela 

tävlingen. När väl röken efter tävlingen hade 

lagt sig fanns DOD-racings Volvo 240 på en 

hedrande 9.e plats. Bilen var i gott skick efter 

tävlingen bara vänster framskärm att byta 

efter min närkontakt med en Mini. 

Hälsningar från DOD – racing ”Rille” och 

Micke Eriksson. 

ELODROMLOPPET GELLERÅSEN 14 – 15 JUNI 
Det var en deltävling i RHC – cupen och i Formel Ford var dom 16 stycken och i Race 1 

vann Oscar Thim klassen med 11,833 sekunder GRATTIS, och på 14:e plats kom John 

Thim han bröt efter 6 varv och dom körde 13 varv. I Race 2 kördes 20 varv och här kom 

Oscar Thim på en 6:e plats och han körde 19 varv. Här klassades John Thim på en 15:e 

plats. På tidsträningen kom Oscar på en 3:e tid och John hade 5:e tid. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 64 Oscar Thim och Nr 63 John Thim från Velodromloppet. 



Karting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminär MKR 2015 

2-3 Maj Enköping 

16-17 Maj Västerås 

30-31 Maj Katrineholm 
13-14 Juni Rasbo 

27-28 Juni Gotland 

8-9 Augusti Borlänge 

22-23 Augusti Gävle 

5-6 September Rättvik 

Reserv 1 Linköping 

Reserv 2 Järfälla 

Reserv 3 Södertälje 

25 Juli EM Kristianstad 

1 Augusti SM, RM, NEZ Umeå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 

 

Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com när ni 

åker om ni vill att jag ska skriva om er. 
 

SGA ANSVARIG I DISTRIKTET SÖ/VÄ 

Claes-Håkan Hess Hästskovägen 3 641 92 Katrineholm 

Telefon/Fax 0150-78004 Mobil 070 – 620 55 21 

Mail claes.hakan.hess@telia.com 
 

mailto:claes.hakan.hess@telia.com


Nyförvärv på gokartbanan  
Nu är inte en funktionsnedsättning längre något hinder för att börja köra gokart. Tacka 

Mikael Eriksson i KMK för det. 
Förra året köpte klubben in fyra nya ensitsiga gokartar till hyrverksamheten. I år har 

ytterligare en tillkommit, en specialutrustad och tvåsitsig kart. 

– Den är helt ny, har bara gått tre varv på banan, säger Mikael Eriksson som själv åkte till 

skånska Bjuv och hämtade gokarten i påskas. 

I grunden är det en helt vanlig gokart med en 270 kubiks fyrtaktsmotor. 

– Den stora skillnaden är att den är tvåsitsig, har två rattar, lite fler skyddsbågar, 

säkerhetsbälten och nackstöd. Gas- och bromspedaler har ersatts av handreglage i ratten, 

berättar Mikael Eriksson. 

Han har redan varit i kontakt med handikapporganisationer och vet att det finns ett önskemål, 

även från privatpersoner, om den nya karten. 

– Den kostade oss 50 000 kronor. Jag hoppas verkligen att det är väl använda pengar. Till en 

början har vi köpt en gokart, men om det slår väl ut är jag beredd att köpa fler, säger Mikael 

Eriksson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikael Eriksson i KMK:s nya, handikappanpassade gokart som nu är på plats på Valla raceway.  

Den är bara lite större än de traditionella hyrkartarna och kan köras av de flesta med en funktionsnedsättning, 

bara föraren har fyllt sju år.  
 

 

CHICKEN RACE RAYMONS MINNE RASBO 26 APRIL 

Det kom 84 stycken i 4 klasser och I Micro klassen var dom 33 stycken och här kom Noah 

Eriksson på en 7:e plats i A-finalen. 

 

 

MKR 1 ENKÖPING 3-4 MAJ 

Det var första deltävlingen i MKR-serien och det kom 188 stycken i 9 klasser, och det var 8 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 11 stycken och här deltog Noam Fältskog och Linus 

Granfors. I Micro var dom 52 stycken och här kom Joel Granfors på en 9:e plats i A-

finalen. På en 10:e plats kom Linus Stenmark i A-finalen. På 30:e plats kom Noah 

Eriksson i A-finalen. I Yamaha var dom 11 stycken och här vann Emil Sternmark 

GRATTIS. På en 6:e plats kom Daniel Gustavsson. På en 8:e plats kom Andreas 

Pedersson. 

 



Emil är som bäst när det regnar 
 

Vi som vill upp Trots att Emil 

Sternmark bara är 12 år, 13 i 

oktober, så har han redan kört 

gocart i snart sex år. Han är med 

andra ord en rutinerad förare 

trots sina unga år. 
 

När KK träffade Emil och hans 

pappa Magnus på gokart- banan i 

Valla var det dags att prov- köra 

den nya gocarten som pappa 

Magnus monterat den nya 100 cc-

motorn som han ska köra med i år. 

Vi pratade lite med Emil om gocart innan han drog iväg på sina första varv. 

Du var ung när du började?  

– Jag var sju år och körde i puffo- klassen. Sedan kommer kadetti-, micro- och miniklassen. 

Men i år kör jag i Yamahaklassen där går det lite fortare. 

Hur fort går det?  
– Jag vet inte exakt, vi har ju ingen hastighetsmätare, men jag tror det är uppåt 100 kilometer i 

timmen när det går som fortast, säger Emil utan att blinka. 

Är du aldrig rädd?  
– Kanske lite grann när man ligger hjul mot hjul och man vet att den som ligger bakom kör 

lite vårdslöst. 

Vad är det svåraste med att köra gocart?  

– Det är när man måste justera  förgasaren under loppet. Det sitter som en liten ventil som 

man vrider på för att ge mer  eller mindre bensin. 

Gör man det under loppet?  
– Ja, den sitter precis bredvid, så man når den ganska lätt. 

Är det jobbigt att köra gocart.  
– Ja, det kan vara ganska jobbigt för armarna. Varje varv tar cirka 40 sekunder och man kör 

mellan 15 och 18 varv åt gången. 

När ska du tävla nästa gång?  
– Vi kör i Enköping den 3 maj. 

Hur går det då?  
– Jag har ingen aning, men jag hoppas att jag ska vinna. 

Vilket väder hoppas du på?  
– Jag hoppas att det blir regn. 

Varför då?  
– Jag brukar lyckas bäst då, när man måste köra lite mer taktiskt och inte bara köra fullt hela 

vägen. 

Intervjun börjar lida mot sitt slut och det märks att Emil är sugen på att dra på sig overallen, 

glida ner i sittbrunnen och provköra motorn. 

Några minuter senare springstartar pappa Magnus gocarten som tänder direkt och sedan bär 

det iväg. 

Det är ingen tvekan om att de där 100 kilometerna i timmen som Emil pratade om stämmer. 

Det går hiskeligt fort och ändå är det bara uppvärmning och en ny motorbekantskap för Emil. 

Namnet Emil Sternemark kommer vi att höra mer om, var så säkr



MKR 2 RASBO 17-18 MAJ 

Det var andra deltävlingen i MKR-serien 

och det kom 181 stycken i 9 klasser, och 

det var 8 KMK:are som åkte. I Cadetti var 

dom 14 stycken och här deltog Noam 

Fältskog, William Karlsson och Linus 

Granfors. I Micro klassen var dom 49 

stycken och här kom Noah Eriksson på en 

9:e plats i A-finalen. På 11:e plats i A-

finalen kom Joel Granfors. På 29:e plats i 

A-finalen kom Linus Sternmark. I 

Yamaha klassen var dom 9 stycken och här 

vann Emil Sternmark klassen 

GRATTIS. På 7:e plats kom Daniel 

Gustavsson. 

 

SWEDISH KART FESTIVAL 
JÖNKÖPING 18 MAJ 

Det var en deltävling i Aspen cup och det 

kom 71 startande i 4 klasser, och i Junior 

60 var dom 29 stycken och i Final 1 kom 

Tim Albertsson på en 22:a plats och i 

Final 2 vet jag ej hans placering tyvärr. 
 

Citat ur Katrineholms – kuriren 
fredagen den 23 maj 
Kuriren för 25 år sedan 
För hemmaåkaren och KMK:aren Eric 

Persson väntar större uppgifter än 

kartingtävlingen på Vallabanan. Efter bara 

fyra tävlingar i klass A har han tagits ut i 

lanslaget som ska möta Norge i en 

landskamp i Drammen. 

 

SYDSVENSKAN SKCC 
KRISTIANSTAD 24-25 MAJ 

Det var en deltävling i Aspen cup och det 

kom 173 startande i 6 klasser och i Junior 

60 var dom 38 stycken och i Final 1 kom 

Tim Albertsson på en 19:e plats och i 

Final 2 kom Tim på en 22:a plats. 

 
KART CUP VÄST KCV 
UDDEVALLA 29 MAJ 

Det kom 82 startande i 4 klasser. I Micro 

klassen var dom 25 stycken och här kom 

Noah Eriksson på en 2:a plats. I Junior 60 

var dom 17 stycken och här kom Tim 

Albertsson på en 7:e plats.  

 
MKR 3 LINKÖPING 31 MAJ – 1 
JUNI 
Det var tredje deltävlingen i MKR-serien 

och det kom 190 startande i 9 klasser, och 

det var 10 KMK:are som åkte med mycket 

bra resultat. I Cadetti deltog Noam 

Fältskog, William Karlsson och Linus 

Granfors. I Micro klassen var dom 49 

stycken och här kom Noah Eriksson på en 

3:e plats i A-finalen GRATTIS. På en 

10:e plats i A-finalen kom Joel Granfors. 

På en 15:e plats i A-finalen kom Linus 

Sternmark. I Yamaha klassen var dom 7 

stycken och här vann Emil Sternmark 

GRATTIS. På en 4:e plats kom Fredrik 

Landen. På en 5:e plats kom Daniel 

Gustavsson. På en 6:e plats kom Andreas 

Pedersson.  

 
MINIMOTOR – ROADRACING 
MC 

ÅNNABODABACKEN ÖREBRO 
26 APRIL 

 

Det var första deltävlingen för MC och 

Crosscart SM i backe och den är 900 

meter. I MC solo var dom 24 stycken och 

här kom Henrik Eriksson på en 14:e 

plats, 2,22 sekund efter. I träningsåket 

kom Henrik på 13:e tid 2,43 efter, och i åk 

1 var han på 16:e tid 2,69 efter. 

 

HIMLABACKEN BORÅS 1 JULI 
 

Det var SM-veckan i Borås och då kördes 

Back-SM i MC Solo och dom var 18 

stycken som åkte. I Kval 1 kom Henrik 

Eriksson på en 14:e plats han var 3,70 

sekund efter och i Kval 2 kom Henrik på 

14.e plats och var 3,85 sekund efter och 

till final var det dom 10 bästa. 

 



 
MKR 4 SÖDERTÄLJE 14 – 15 JUNI 
 

Det var fjärde deltävlingen i MKR-serien och det kom 168 startande i 9 klasser och det var 9 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 12 stycken och här deltog Noah Fältskog, William 

Karlsson och Linus Granfors. I Micro klassen var dom 46 stycken och här kom Noah 

Eriksson på en 4:e plats i A-finalen. På 23:e plats i A-finalen kom Linus Sternmark. På 

32:a plats i A-finalen kom Joel Granfors. I Yamaha klassen var dom 9 stycken och här 

vann Emil Sternmark GRATTIS. På 7:e plats kom Andreas Pedersson. På 9:e plats kom 

Daniel Gustavsson. 

 
MKR 5 HEDEMORA 28-29 JUNI 
Det var femte deltävlingen i MKR-serien och det kom 139 startande i 8 klasser och det var 10 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 10 stycken och här deltog Noam Fältskog, William 

Karlsson och Linus Granfors. I Micro klassen var dom 45 stycken och här kom Noah 

Eriksson 3:a i A-finalen. På 14.e plats i A-finalen kom Linus Sternmark plus att han kom 

2:a i B-finalen. På 16.e plats i A-finalen kom Joel Granfors. I Junior 60 var dom 20 stycken 

och här kom Tim Albertsson på en 9:e plats. I Yamaha klassen var dom 9 stycken och här 

kom Emil Sternmark på en 3:e plats. På 7.e plats kom Andreas Pedersson och på 8:e plats 

kom Daniel Gustavsson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartingvåren 2014 Rapport från Johan Widing 
Halva säsongen har nu gått och vi kan se tillbaka på en spännande och rolig vår med KMK’s 

ögon sett. Vi har haft ett rejält gäng ute och tävlat i MKR serien och vissa av våra förare har 

även kört lite andra tävlingar. 

 
Klippan Cup Klippan 

Noah Eriksson var den KMKare som 

startade året först med att åka ner till 

klippan i början av april. Noah körde 

mycket bra men tvingades tyvärr bryta 

finalen efter en sammanstötning med en 

medtävlare.  

Chicken Race Rasbo 

Åter igen var Noah Eriksson ute och 

tävlade och lyckades komma 7a i den 

starka microklassen. 

MKR1 Enköping 

MKR premiär, Nu var det dags för dom 

flesta KMKare att starta sin säsong. 

I Cadetti fanns Linus Granfors och Noam 

Fältskog på plats.  

Grabbarna körde mycket bra men i Cadetti 

redovisas inga tider eller resultat. 

Kul att vi har några förare i denna klass 

som om något år går vidare upp i 

klasserna. 

I Micro var dom 53st anmälda. Kul för 

återväxten inom Kartingen. 

Vi hade 3st glada grabbar på plats. Joel 

Granfors, Linus Sternmark och Noah 

Erikson.  

Dessa grabbar körde riktigt bra och 

rullade in som 9a 10 och 11 i A-finalen 

i ordningen Granfors Sternmark och 

Eriksson.Tyvärr råkade Noah släppa 

händerna från ratten vid en 

sammanstötning och blev av med sin 11e 

plats.  

I Yamaha var Emil Sternmark, Andreas 

Pedersson och Daniel Gustavsson på plats.  

Emil vann sin premiärtävling i nya klassen, 

GRATTIS 

Daniel kom på 6e plats och Andreas styrde 

in på 8e plats. 

MKR 2 Rasbo 

2 veckor senare styrde ett gäng KMKare 

upp till Rasbo för att göra upp i den andra 

deltävlingen i MKR Serien. 

I Cadetti återfanns Noam Fältskog och 

Linus Granfors och nu hade dom även fått 

sällskap av William Karlsson. Kul att vi 

har 3 st även i Cadetti. 

Även i denna tävling körde grabbarna bra 

och kämpade tappert. 

I Micro var även Linus Sternmark, Noah 

Eriksson och Joel Granfors på plats som 

vanligt . 

Noah slutade 9a, Joel 11a och Linus låg 

bra till men en sammanstötning med en 

medtävlare förstörde hans dag. 

I Yamaha fanns Emil Sternmark och 

Daniel Gustavsson på plats. 

Emil tog sin 2a raka seger och Daniel 

lyckades knipa 7e platsen.



 

KCV 2 Uddevalla  

Noah Eriksson kände sig åksugen på den MKR lediga helgen mellan Rasbo och Linköping 

och provade på lyckan i Kart Cup Väst i Uddevalla.  

Det hela gick Mycket bra. Noah var vann tidskörning och kvalheat samt satte tävlingens 

snabbaste varv i Micro. 

Efter lite strul md en gulflaggning blev iallafall Noah 2a Grattis. 

I Junior 60 var Tim Albertsson på plats och fick till en fin 7e plats. 

MKR 3 Linköping 

MKR serien fortsatte nu i Linköping med ett ganska stort KMK gäng. 

I Cadetti fanns som vanligt Linus, Noam och William med efternamnen Granfors, Fältskog 

och Karlsson på plats. 

Deras prestationer var även denna gång mycket väl godkända. 

I den stora Microklassen var som vanligt Linus Sternmark, Joel Granfors samt Noah Eriksson 

med.  

Noah Hade farten uppe sen Uddevalla och styrde in på 3e plats med dagens snabbaste tid 

(Banrekord?) 

Joel Kämpade till sig en fin 10 plats och Linus styrde in som fin 15e man. 

Bra kört grabbar. 



I Yamaha stod 4 KMKare på startlinjen.  

Linus Sternmark, Daniel Gustavsson Andreas Pederson samt Grand old man Fredrik Landén. 

Emil körde otroligt bra och tryckte till med sin 3e raka seger! 

Fredrik, Daniel och Andreas tog 4-5 och 6e platsen i nämd ordning. 

MKR 4 Södertälje 

MKR serien drog nu vidare åt Stockholmshållet. 

Södertälje närmare bestämt och tuvängen ring. 

 

Som vanligt var klubbens 3 Cadettiåkare på plats. 

William Karlsson, Noam Fälltskog samt Linus Granfors. 

Killarna körde fantastiskt bra och det är en fröjd för ögat att kolla på Cadetti"racen". 

I Micro var det som vanligt Eriksson Sternmark och Granfors som försvarade klubbens 

färger.  

Noah blev 4a, Linus 23a och Joel fick tyvärr bryta. 

I Yamahaklassen kom Emil Sternmark, Andreas Pedersson och Daniel Gustavsson till start. 

Emil fortsatte sin segersvit och slog till med sin 4e raka seger. Börjar lukta MKR seger snart. 

Andreas körde in på en 7e plats medan Daniel tvingades bryta med trasiga stolsfästen. 

 

MKR 5 Hedemora 

Vårens sista MKR Tävling avgjordes i Dalarna närmare 

bestämt i Hedemora. 

Det hela var en ganska blöt historia iallafall på lördagen 

när våra Cadetti och Microförare skulle göra upp. 

Som vanligt fanns KMKs starka Cadettiliga på plats 

William Karlsson, Noam Fälltskog och Linus Granfors. 

Det var som vanligt stor kämparglädje och fina 

körningar. 

I Micro var dom vanliga på plats och Noah Eriksson kämpade till sig en 3e plats,  

Linus Sternmark styrde in som 14e efter en fin 2a plats i B-finalen.  

Joel Granfors lyckades bärga en 16e plats. 

I Junior 60 var Tim Albertsson uppe och gjorde ett gästspel i MKR Serien. 

Tim körde in på en fin 9e plats. 

I  Yamaha stod Andreas Pedersson, Daniel Gustavsson och Emil Sternmark uppställda. 

Emil fick det lite tuffare än vanligt men styrde in på en fin 3e plats, 

Andreas kom på 7e plats medan Daniel vart stående i starten. 

 

Nu tar MKR Serien paus till i Augusti men Noah Eriksson vart åksugen och styrde sitt team 

mot Lycksele och körde 2 tävlingar. 

  



Norrlandscup 6 Lycksele 

Noah var på bra åkhumör denna dag och 

tog sin första seger. 

Grattis! 

Hotell Lappland Race Lycksele 

Några dagar senare var det dags för race 

igen på samma bana.  

Noah kämpade på efter en startkrasch i ett 

kvalheat blev Noah fin 4a.

 

 

 

Det har varit en fin vårsäsong för KMKs kartåkare.vi har vart mellan 8 och 10st åkare på 

varje tävling, det är kul. 

I MKR sammanställningen inför sommaruppehållet ligger våra förare på följande platser: 

 

Micro 

6 Noah Eriksson 

10 Joel Granfors 

15 Linus Sternmark 

 

Junior 60 

24 Tim Albertsson 

 

Yamaha 

1 Emil Sternmark 

4 Daniel Gustavsson 

6 Andreas Pedersson 

14 Fredrik Landén 

 

 

I Lagtävlingen ligger KMK på 6e plats. 

 

Nu ser vi med tillförsikt fram mot hösten och hoppas på ännu fler KMKare på våra banor.  

Vi har kört igång en Kartingskola där vi har ca 15st intresserade barn som skall lära sig vår 

underbara sport. Några har redan köpt egen kart. 

I september kommer vi att arrangera RM i minimoto och därefter måste vi bygga om några 

avkörningszoner på vår bana för att möta de allt hårdare säkerhetskraven som finns. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Övrigt 
NI SOM FLYTTAR 

Kom ihåg att lämna er nya adress till 

klubben när ni flyttar adressen är 

Katrineholms Motorklubb 

Eriksbergsvägen 4 641 32 Katrineholm 

Tele 0730 - 818384. Finns även fax med 

samma nummer. Eller E-post: 

info@kmk.nu 

 

MÅNADSMÖTEN 

Månadsmöten hålls andra måndagen i 

månaden utom i juli klockan 19.00 på 

Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. 
 

ARBETSGRUPP KARTING 

Gokart sektionen månadsmöten hålls 

första söndagen i månaden utom i juli 

klockan 18.00 vid Gokartbanan i Valla. 

 

DAM/TJEJ SEKTIONEN 

Första onsdagen i månaden har vi i 

klubblokalen till förfogande på 

Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. Idéer på 

vad vi ska göra. Konkatperson är Jonna 

Olsson mobil 072-7258889. 
 

INTERNET 

Nu har tekniken hunnit ifatt oss. Kika in på 

Internet och titta på KMK:s hemsida under 

adress http://www.kmk.nu . 

Även en ”Facebook -

sida”.www.facebook.com/katrineholms.mo

torklubb  

 

MOTORHISTORIKERNA 

De har sitt månadsmöten första tisdagen i 

varje månad 

klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 i 

Katrineholm. 

 

LÖSENORD TILL 

MEDLEMSFORUM PÅ HEMSIDAN 

ÄR 

XXXX 

 
Se hit alla klubbmedlemmar! 

Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`. 

Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot 

väta/vind. Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr. 

Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil 

(gamla OKQ8 – macken) 

Mindre storlekar tas hem på beställning. 

T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text. 

De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL. 

Priset är endast 30 kr styck! 

Så passa på vid nästa månadsmöte. 

Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm. 

Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken). 

 

Ps! Som synes så testar vi ett nytt format på ”Surret”, och vi vill givetvis veta hur det tas emot 

av ER medlemmar/läsare. Hör av er till oss, info@kmk.nu eller tyck till på ett klubbmöte. Ds! 

 

Vill ni vara med på SMS-listan för aktuella utskick? 

Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu 

Eller till 0709-032288986 (Obs, går bara att SMS:a till) 

 

NÄSTA NUMMER KOMMER I NOVEMBER 

http://www.kmk.nu/
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
mailto:info@kmk.nu
mailto:info@kmk.nu

